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Elmarad a várpalotai „Jó szerencsét!” emlékülés
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársakat, hogy a
BDSZ vezetésével egyeztetve a Szervező
Bizottság
úgy
döntött,
hogy
a
járványhelyzetre való tekintettel az
emlékülés idén is elmarad. A Szervező

Bizottság reméli, hogy 2023-ban a 129.
évfordulót már meg tudja rendezni!
Jó szerencsét!
Hatala Pál

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
(OMBKE) székhelyeinek története és kísérő eseményei
Péch Antal 1867-ben történt
kezdeményezésére 1868. január 1-én
megjelent a Bányászati és Kohászati Lapok
(BKL) első száma. A lapok hasábjain
Kerpely Antal, Borbély Lajos, valamint a
lap Péch Antalt követő szerkesztője,
Farbaky Antal, egy önálló egyesület
alapítását szorgalmazták. Az ellentétes
érdekek miatt az egyesület megalakítására
végül 1892. június 27-én Selmecbányán, a
Magyar
Bányászati
és
Kohászati
Irodalompártoló Egyesület közgyűlésén, a
M. Kir. Bányászati Akadémia új épületének
átadása utáni napon, annak emeleti
nagytermében került sor. Az alapszabályt
még abban az évben jóváhagyta a
Belügyminisztérium.
Az egyesület első elnökének gr.
Teleky Gézát, alelnököknek Borbély Lajost,
Farbaky Istvánt és Lukáts Lászlót, titkárnak
Cséti Ottót, ügyvezető alelnöknek Sóltz
Vilmost választották, aki a megszűnt
irodalompártoló egyesület elnöke volt. Az
egyesület, pénzügyminiszteri engedéllyel,
hivatalos lapjaként szerkesztésre és
kiadásra átvette az 1868-ban alapított
Bányászati és Kohászati Lapokat. Az 1894.
április
7-én,
Selmecbányán
tartott
választmányi ülésen Péch Antal javaslatára

határoztak arról, hogy szakmai köszöntésük
a „Jó szerencsét!” köszöntés legyen.
Az egyesületi élet központja
ezekben az időkben Selmecbánya,
pontosabban az Akadémia volt. Ezt
tekinthetjük az első székhelynek (1. kép).

1.sz. kép: Selmecbányai Bányászati Akadémia

Az
egyesület
székhelyének
Budapestre való áthelyezése már 1895-ben,
a
Vajdahunyadon
tartott
tisztújító
közgyűlésen felmerült. 1901-ben a
Máramarosszigeten tartott közgyűlésen
indítványozták, hogy a székhelyet három
éven belül a fővárosba kell áthelyezni. Egy
évvel később, az 1902. évi közgyűlés már
döntött is arról, hogy a székhely 1903.
január 1-jével kerüljön Budapestre.
Így tizenegy évi selmecbányai
működés után költözött az egyesület és a
BKL szerkesztősége Budapestre, a Zöldfa
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(később Veres Pálné) utca 3. alatti Ráth-féle
házba. Ez tekintendő az egyesület második
székhelyének (2. kép).

2.sz. kép Budapest, Veres Pálné u. 3.

Az 1903–1909 közötti időszakban
hét közgyűlés volt, négy Budapesten,
három vidéken. Ebben az időszakban
rendszeresen tárgyalta az egyesület a
bányaiskolák,
valamint
a
szakmai
múzeumok ügyét, s 1904-ben létrejött az
egyesületi könyvtár is, melynek alapját
jelentős adományával Kerpely Antal vetette
meg.
Az egyesület központja 1909.
augusztusában a Kecskeméti utca 14. alá
költözött, ez lett a harmadik székház. Az
itteni helyiség azonban kicsinek bizonyult,
ezért 1911-ben a Lónyai utca 41-ben (3.
kép) egy üzlethelyiségből és a hozzá
csatlakozó lakásokból kialakított hétszobás
öröklakás lett az új, a negyedik székhely
1950-ig. Ez idő alatt 11 esetben volt
tisztújítás.

3.sz. kép Budapest, Lónyai u. 41.

Az 1914. június 14-én Budapesten
tartott 24. közgyűlésen az alapszabálymódosítás volt a fő napirendi pont. A bő egy
hónappal későbbi, az I. világháború
kitörését
közvetlenül
megelőző
választmányi ülésen határoztak arról, hogy
a bizonytalan helyzetre tekintettel sem
közgyűlést,
sem
más
egyesületi
összejövetelt
„alkalmasabb
idők
bekövetkeztéig” nem tartanak. Valószínű
nem gondolták, hogy ez az időszak évekig
is eltarthat. Ezen időszak alatt az egyesület
életben tartása Farbaky István ügyvezető
alelnökre hárult. A következő közgyűlést
csak 1917. október 21-ére, a megalakulás
negyedszázados évfordulójára hívták össze.
Az 1818–19-es forradalomban az
egyesület fiatal tagjai lelkesedéssel vettek
részt, ezért később néhányukat kizárták az
egyesületből. Ez idő alatt történt, hogy az
ismert történelmi események hatására, de
nem minden előzmények nélkül, az ekkor
már M. Kir. Bányászati és Erdészeti
Főiskola nevet viselő ősi Alma Mater
kénytelen volt elhagyni Selmecbányát.
Eszközeinek még menthető utolsó része és
a diákság többsége a legnagyobb
valószínűség szerint 1918. december 15–
16-a táján kelt útra, hogy sok viszontagság
után a földművelésügyi miniszter 1919.
március 1-i döntése alapján végül
Sopronban leljen otthonra.
Visszatérve az egyesülethez, 1921től kezdve tisztújító közgyűléseket
háromévenként tartottak. Az 1927.
szeptember 23–25-e közötti közgyűlésen
megünnepelték a BKL alapításának 60.
évfordulóját. 1939. január 15-én Róth
Flóris, az egyesület 1934–40 közötti elnöke
emlékserleget
adományozott
az
egyesületnek azzal a kéréssel, hogy jeles
alkalmakkor ürítsék annak tartalmát Péch
Antal emlékére. Az utóbbi időben a
tisztújító
küldöttgyűléseket
követő
fogadáson a megválasztott elnök szokta a
serlegbeszédet tartani. Az 1949. december
11-i, budapesti rendkívüli közgyűlésen a
Műszaki
és
Természettudományi
Egyesületek
Szövetsége
(MTESZ)
tagjaként elvárt vagy szorgalmazott
alapszabály elfogadására került sor.
A lassan szűknek bizonyuló Lónyai
utcai helyiségekből 1951-ben új helyre,
először ötödik székhelyként a Magyar
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Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezete (MMTSZSZ) Szalay utca
10. alatti épületébe, majd 1953 elején
hatodik székhelyként a Rudas László (ma
Rottenbiller) utca 45-be költözött az
egyesület (4. kép).

4.sz. kép: Budapest, Rudas László u. 45.

A II. világháború utáni időszakból
csak két közgyűlést szeretnék kiemelni. Az
első az 1952. február 17-ére Budapestre
összehívott közgyűlés, amely a 60 éves
jubileumot volt hivatott ünnepelni, a
második az 1958. május 17-ére ugyancsak a
fővárosba összehívott első küldöttgyűlés. A
közgyűlésről küldöttgyűlésre való áttérést
az egyre növekvő taglétszám indokolta, ami
1958-ban 1650 fő volt.
1958-ban újra tovább kellett állni, a
MTESZ egyesületeivel együtt az OMBKE
is a Szabadság tér 12. alatti Technika
Házába, az un. Tőzsdepalotába költözött (5.
kép), amit a hetedik székhelynek
tekinthetünk, és ami 15 évig, 1973-ig
szolgálta tagságunkat.

5.sz kép: Budapest, Szabadság tér 17.

Az 1958–73 közötti időszak hat
küldöttgyűlése közül emlékezetes volt az
1967. szeptember 12-i budapesti rendkívüli,
ún. díszközgyűlés, amit az egyesület 75
éves, és a lapok megalapításának 100 éves
jubileumi évfordulójára hívtak össze. Ez
időszak alatt 16 választmányi ülés volt, amit
1955-ben
vezettek
be,
hogy
a
küldöttgyűlések közötti időszakban legyen
egy olyan testület, ami érdemi határozatokat
hoz az egyesületi élettel kapcsolatban. Az
1967-es pécsi választmányi ülés azért
említendő, mert ezen határoztak a Sóltz-, a
Kerpely- és a Zsigmondy-emlékérmek
alapításáról. Kiemelendő még az 1970.
áprilisában tartott soproni választmányi
ülés, amelyet a Selmeci Bányászati
Akadémia
alapításának
200
éves
évfordulója alkalmából tartottak. 1972-ben
a Szentkirályi-, a Debreczeni és a Traugottemlékérmek alapítására került sor. 1950ben kettévált a Bányászati és Kohászati
Lapok, külön-külön jelent meg a BKL
Bányászat, a BKL Kohászat, sőt a Kohászat
Öntöde rovata, vagy ahogy akkor mondták,
melléklete ez időtől 1991-ig BKL
Öntödeként önálló lapként is eljutott az
Öntödei szakosztály tagjaihoz. 1968-ban
ugyancsak önálló lapként jelentkezett a
BKL Kőolaj és Földgáz. 1972-ben az
egyesület létszáma 6671 fő volt, akik öt
szakosztályba, 21 szakcsoportba és 48 helyi
csoportba
tagozódva
végezték
a
hagyományok szellemében az egyesületi
munkát.
1973–1989 között az V. ker. Anker
köz 1. számú épületben működött a
központunk (6. kép), ezt tekinthetjük a
nyolcadik székhelynek.

6.sz kép: Budapest, Anker köz 1-3. sz.
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Ezen időszak emlékezetes és
kiemelkedő eseménye volt 1982-ben az
egyesület alapításának 90. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi ülés a
Nehézipari Műszaki Egyetemen. 1984-ben
a Bányászati Aknamélyítő Vállalat
jóvoltából sikerült egy klubhelyiséget is
berendezni a vállalat Szent István krt. 11.
szám
alatti
központi
épületének
alagsorában.
Az egyesület az Alma Mater
Selmec–Sopron–Miskolc folyamatossága
jegyében ünnepelte meg 1985-ben a hazai
felsőfokú bányász–kohász képzés 200 éves
jubileumát. 1989. december 4-én hosszas
előkészítő munka után a városmajori római
katolikus templomban tartott szentmisével
sikerült elindítani a Szent Borbála-napi
megemlékezéseket. 1990-ben az egyesület
függetlenedett a MTESZ-től.
Az egyesület 1990. márciusában az
Anker közből átköltözött a II. ker. Fő u. 68.
alatti MTESZ székházba, ez lett a
kilencedik székhelyünk (7. kép). A hajdani
Könnyűipari
Minisztérium
épületét
egyébként a MTESZ már 1981-ben Budai
Konferencia Központként birtokba vette.
Az egyesület költözése már egy évvel
korábban, az 1989. március 12-i elnökségi
ülésen is felmerült.

7.sz kép: Budapest, Fő u. 68.

1995. május 20–21-én jelentős
esemény
volt
az
európai
bányászegyesületek
Balatonfüreden
rendezett látványos találkozója, a 11.
Knappentag.
Az 1995. decemberi elnökségi ülés
döntése szerint a Szent István körúti
klubhelyiséget el kell adni, és a befolyt
összegből új ingatlant kell vásárolni. Ez
megtörtént, a Múzeum körút 3. III. emeletén
nyílt meg az egyesület új objektuma,

amelynek legnagyobb terme elnökségi,
később választmányi ülések megtartására is
alkalmas volt. Ide került az egyesületi
könyvtár is, amelynek vezetése dr. Érsek
Elekre hárult. Halála után 1994-ig dr. Klug
Ottó kezelte a könyvtárat.
Az egyesület központja 2012-ig
maradhatott a Fő utcában. Ebben az
időszakban említésre méltó az 1992. június
27-én Miskolcon tartott „100 éves az
OMBKE” centenáriumi küldöttgyűlés,
amelyen Göncz Árpád köztársasági elnök
köszöntötte tagságunkat, a 2000. június 17i választmányi ülés a parajdi sóbánya
kápolnájában, 2002-ben a választmányi
tagok adományából helyreállított Honvédszobor felavatása a selmecbányai Óvárban,
2010-ben
a
100.
küldöttgyűlés
Selmecbányán és a 13. Knappentag Pécsett.
1990 és 2012 között dr. Tóth István, dr.
Fazekas János, dr. Tardy Pál és dr. Tolnay
Lajos elnöksége alatt 25 alkalommal tartott
az egyesület küldöttgyűlést.
A 2011. október 25-én tartott
választmányi ülésen tájékoztatta dr. Gagyi
Pálffy András ügyvezető igazgató a
választmány tagjait arról, hogy a MTESZ
Fő utcai székházából ki kell költözni. Az
egyesület Múzeum körúti ingatlanja
kialakítása és mérete miatt csak végszükség
esetében lenne használható székhelyként,
viszont a Magyar Vas- és Acélipari
Egyesülés (MVAE) V. ker. Október 6. utca
7. szám alatti irodaházában bérelhetők
olyan helyiségek, amelyek kielégítik az
egyesület igényeit. A választmány döntése
után az egyesület központja az MVAE
székházába költözött (8. kép), 2021-ig ez
lett a tizedik székhelyünk. Az évzáró
választmányi ülés 2011. december 14-én
már az új székhely tanácstermében volt.

8.sz. kép: Budapest, Október 6. u.7.
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Ez az időszak is gazdag volt
eseményekben.
Az
egyesület
társrendezőként rendszeresen részt vett az
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság
(EMT)
tudományos
konferenciáin, a „Jó szerencsét!” köszöntést
ünneplő összejöveteleken Várpalotán, aktív
résztvevője
volt
a
Borbála-napi
ünnepségeknek,
a
Bányászhimnusz
szövegét író Kunoss Endre sírjánál történő
koszorúzásoknak Kálozon. Az egyesület
alapításának
125.
évfordulóját
Selmecbányán ünnepeltük.
2020. elején már felmerült egy
önálló székház megvételének ötlete.
Választmányi döntés alapján ezen év
december 4-én megjelent az egyesület
szempontjából aktuális híreket tartalmazó,
érdekes eseményeket, jeles személyiségeket
bemutató Hírlevél, melynek aktuális számai
heti rendszerességgel olvashatók az
egyesület honlapján. 2021. február 3-iki
ülésén a választmány létrehozott egy
háromfős bizottságot a székházvásárlás
előkészítésére. A bizottság látókörébe
került egy jó állapotban levő, emeletes, több
helyiségből álló önálló ingatlan a X. ker.
Hízlaló tér 1. szám alatt, amely alkalmasnak
látszott az egyesületi igények kielégítésére.
Egyesületi tagok és egyesülethez kötődő
vállalkozások
adományaiból
és
kölcsöneiből összegyűlt vételár kifizetése
után dr. Hatala Pál elnök 2021. májusában
írta alá az adásvételi szerződést, így a
módosított alapszabály bírói jóváhagyása
után, ami feltétele a tulajdonlapi
bejegyzésnek, ez lesz az egyesület 11.
székhelye, egyben az új székháza (9. kép).

A
tulajdonlapi
bejegyzéstől
független birtokbavétel után augusztus 6–9e között zajlott a költözés, s mára
gyakorlatilag befejeződött a berendezkedés.
Hátra van még a környezet rendbe tétele,
első sorban az ingatlan védelmét is szolgáló
kerítés építése.
A
Múzeum
körúti
ingatlan
értékesítéséből származó bevételből 2021.
december 15–16-án a kölcsönbe kapott
összegeket hiánytalanul visszafizette az
egyesület vezetése.
Újra olyan önálló székháza van
egyesületünknek,
amely
kényelmes
elhelyezést biztosít a személyzetnek,
hozzáférhetővé teszi a könyvtár nem védett
állományát, és a küldöttgyűlésen kívül
biztosítja az egyesületi társasági élet
technikai feltételeit. A programok és a
személyi feltételek biztosítása már csak
rajtunk múlik. Összefoglalva az alábbi
táblázat
tartalmazza
az
egyesület
székhelyeit:
1. 1892–1903
Selmecbánya
2. 1903–1909
Budapest, Zöldfa (ma
Veres Pálné) u. 3.
3. 1909–1910
Budapest,
Kecskeméti u. 14. (ma a Mercure
Budapest Korona Hotel van a helyén)
4. 1911–1950
Budapest,
Lónyai
(1953–1990 között Szamuely) u. 41.
5. 1951–1953
Budapest, Szalay u.
4.
6. 1953–1958
Budapest,
Rudas
László (ma Podmaniczky) u. 45.
7. 1958–1972
Budapest, Szabadság
tér 17. (volt Tőzsdepalota, később
Technika Háza,
majd
TV
székház)
8. 1973–1989
Budapest, Anker köz
1–3.
9. 1990–2013
Budapest, Fő u. 68.
(MTESZ
Budai
Konferencia
Központja)
10. 2013–2021
Budapest, Október 6.
u. 7.
11. 2021-től Budapest, Hízlaló tér 1.

9.sz kép: Budapest, Hízlaló tér 1.

Csath Béla
rubindiplomás bányamérnök

(Az új székház rövid videós
bemutatását
Egyesületünk
YouTube
csatornáján itt tekinthetik meg. Szerk.)

Forrásmunkák:
Csath B.: Curriculum vitae 1958-tól
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Óvári A. szerk.: Az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület jubileumi évkönyve
1892–1972, Budapest, 1972.
Dr. Bakó K. főszerk.: Vivat Academia, Budapest,
1985, p. 271–301.
Dr. Zsámboki L. szerk.: Az Országos Magyar
Bányászati
és
Kohászati
Egyesület
évszázados fennállásának emlékkönyve
1892–1992., Miskolc, 1992., p. 21–180.
Dr. Hatala P.–Molnár I.: A 110 éves OMBKE
rövid története. BKL Kohászat, 2002. 11–12.
sz., p. K18–K37.
120 éves a Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület az adatok és képek tükrében. BKL
Kőolaj és Földgáz, 2012. 6. sz., p. 41–48.

A 125 éves OMBKE rövid története. BKL
Bányászat, Kőolaj és Földgáz, 150. évf., 3.
sz., p. 17–23.
Kőrösi T.: Választmányi ülés. Hírlevél, 2021. 5.
sz., p. 1.
Zelei G.: Költözés. Hírlevél, 2021. 33. sz., p. 2.
Zelei G.: Új székházba költözik Egyesületünk?
Hírlevél, 2021. 7. sz., p. 1–2.
Dr. Hatala P.: Új székház. Hírlevél, 2021. 15. sz.,
p. 1.
Dr. Hatala P.: Új székház. Hírlevél, 2021. 18. sz.,
p. 1.
Dr. Hatala P.: Új székház. Hírlevél, 2021. 19. sz.,
p. 1.

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

6

Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!
A járványhelyzet alakulása változtathat az
ezévre tervezett programjainkon, de mindig
aktualizálva
fogjuk
a
Hírlevélben
megjelentetni a rendezvényeinket.

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Kérjük
küldjenek
tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.
Jó szerencsét!

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor
érvényes
járványügyi
szabályok
betartásával
vegyenek
részt
rendezvényeinken!

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

Zelei Gábor

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE
székház
Siófok

folyamatos
minden hónap
utolsó csütörtök
március 9-11.

OMBKE
székház
Székesfehérvér

március 17.

„Köfém 80” keretében Fémkohász
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

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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XIV. Kő és Kavicsbányász Napok 2022 szakmai konferencia
2022. március 9-11. (szerda-péntek), Siófok, Hotel Azúr****

A szakmai konferenciát a Szilikátipari
Tudományos Egyesület (SZTE) Kő-, és
Kavics szakosztálya és az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület
(OMBKE) szervezi a Szabályozott
Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága
szakmai fővédnöksége mellett.
Földtani szakértők a konferencián való
részvételért kreditpontot kapnak.
A szerdai délelőtt a Somogy megyei
mérnöki kamara keretein belül a
közlekedési tagozat szakmai továbbképzést
tart, a bányászati konferenciát a
szilárdásvány-bányászati tagozata esetében
szakmai
továbbképzésként
kívánjuk
elfogadtatni. Várjuk további szakmai
kiállítók jelentkezését!

Várjuk mielőbbi jelentkezésüket a
konferenciára, melyet online jelentkezési
lapon vagy az itt található jelentkezési lap
visszaküldésével tehetnek meg!
A konferencia látogatása a jelenlegi és
várható szabályok, valamint a résztvevők
egészségének védelme érdekében oltási
igazolványhoz kötött!

Jó szerencsét!
Kárpáti László
Elnökségi tag
Szilikátipari Tudományos Egyesület
Kő és Kavics Szakosztály, titkár

A konferencia programja itt található.

XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciára (BKF 2022), 2022.
Kézdivásárhely, 2022. május 12-15

Tisztelt Tagtársak!
Egyesületünk elkezdte szervezni
konferenciára a kiutazásunkat.

a

Kérjük az igényfelmérés érdekében az
előzetes
regisztrációjukat
az
ombke@ombkenet.hu
e-mail
címre
legyenek kedvesek elküldeni.

Sajnos
Kézdivásárhelyen
a
szálláslehetőségek
korlátozottak.
Egyesületünk lefoglalta az egyetlen hotelt,
az Atrium Hotelt, ahol az alábbi
szobalehetőségek állnak rendelkezésre:

Nagyon
fontos,
hogy
legyenek
színvonalas előadások, ezért kérjük
tagtársainkat,
hogy
jelentkezzenek
előadásokkal mind a bányász, mind a
kohász szekcióba!

-10 db 2 ágyas szoba - 225RON
-7 db franciaágyas - 2 fő részére: 225RON;
1 fő részére: 180RON
-14 db 1 ágyas - 165 RON
-4 apartman -320 RON (1db 2 ágyas szoba
és 1 db francia ágyas, közös
fürdőszobával).
Az árak tartalmazzák a reggelit.

Jó szerencsét!
Titkárság
A következő oldalon olvashatják az EMT
felhívását:

Előzetesen lefoglaltunk egy 49 fős buszt is.
Ennek a várható költsége 25eFt/fő.
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„Terveink szerint 2022. május 12-15. között
személyes jelenléttel kerül sor a XXIII.
Nemzetközi Bányászati, Kohászati és
Földtani Konferenciára (BKF 2022),
Kézdivásárhelyen.
A konferencia meghirdetése megtekinthető
a konferencia honlapján: http://bkf.emt.ro
A konferencián bemutatott előadások
nemzetközi azonosítóval (ISSN számmal)
ellátott,
online
konferenciakötetben
jelennek meg. A tavaly megjelent kötet itt
tekinthető meg.
Jelentkezés:
Előadás bejelentő lap
Külföldi jelentkezési lap
Belföldi jelentkezési lap
Jelentkezési határidők:
Előadás/poszter bejelentése és anyagának
beküldése: 2022. április 1.
A bejelentett előadás elfogadásának
visszaigazolása vagy poszterre jelölése: 2022.
április 11.
Jelentkezési
határidő
(előadás/poszter
nélkül): 2022. április 15.
Az EMT az előző évekhez hasonlóan két
kategóriában pályázatot hirdet: egyetemi és
mesteri hallgatóknak, illetve az egyetemet 2
éven belül végzetteknek (beleértve a
doktoranduszokat is) a
LEGJOBB
ELŐADÁS cím elnyerésére, melynek
jutalma egy oklevél és a következő évi
konferencián való díjmentes részvétel.
A pályázaton való részvételi igényüket
kérjük, benevezéskor jelezni az előadásbejelentő lapon.
Tervezett program:
május 12., csütörtök: regisztráció
május 13., péntek: egész napos kirándulás
május 14., szombat: plenáris előadások,
szekció-előadások, poszter bemutatás

május 15., vasárnap: hazautazás
Megjegyzés:
• Felhívjuk a kedves résztvevők
figyelmét,
hogy
korlátozott
számban áll rendelkezésre szállás a
Gábor Áron Szakképző Líceum
kollégiumában. Javasoljuk, hogy
egyénileg
intézzék
szállásfoglalásukat a konferencia
idejére. Ajánljuk figyelmükbe az
alábbi
szálláshelyeket.
Megértésüket köszönjük!
• A
szervezők
fenntartják
a
programváltozás
jogát.
Ha
valamilyen korlátozás életbe lép a
későbbiekben a járványhelyzet
miatt, a rendezvények jelenléttel
történő megtartását illetően, akkor a
konferenciát online szervezzük
meg, erről időben értesítjük a
bejelentkezett résztvevőket.
A konferencia titkársága:
RO-400604 Cluj (Kolozsvár), B-dul 21
Decembrie 1989 nr. 116.
Postacím: RO-400750 Cluj, O.P. 1, C.P.
140
Tel./fax: +40-264-590825, Mobil: +40-744783237
E-mail: emt@emt.ro
Kapcsolattartó személy:
Mészáros
Cyntia,
programszervező
(programszervezo@emt.ro)
Bízunk benne, hogy minél többen
résztvevői
lehetünk
egy
tartalmas
konferenciának!
Tisztelettel,
a konferencia szervezőbizottsága nevében
Kovács Alpár
a BKF konferencia elnöke”
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17. EURÓPAI BÁNYÁSZ – KOHÁSZ TALÁLKOZÓ /
14. SZLOVÁK BÁNYAVÁROSOK TALÁLKOZÓJA –
SELMECBÁNYA, 2022. SZEPTEMBER 7-11.
TISZTELT EURÓPAI BÁNYÁSZOK, KOHÁSZOK, HÖLGYEK, URAK, KEDVES
BARÁTAINK!
A szlovákiai bányász hagyományőrző
egyesületek és céhek szövetsége, továbbá
Selmecbánya városa az Európai Bányász –
Kohász
Egyesületek
Szövetsége
megbízásából tájékoztatja önöket a 17.
Európai Bányász – Kohász Napok
előkészületeiről.
A rendezvény része lesz a Szlovákiai
Bányavárosok
és
Községek
14.
Találkozójának, a 2022. szeptember 7-9-án
sorra kerülő „Európai Montanisztikai
Örökség” című konferenciának, valamint a
2022. szeptember 8-9-i „Raw Materials Day
2022” elnevezésű rendezvénynek. Pénteken
este a hagyományos Szalamanderfelvonulás szerepel a programban,
szombaton pedig „Bergparade” – a
résztvevők felvonulása egyenruhában és
történelmi viseletben a városon keresztül. A
rendezvényt kirándulások egészítik ki,
melyek
a
közeli
közép-szlovákiai
bányászatvidékre irányulnak.

Tisztelettel meghívjuk Önöket a
szervezők nevében a 17. EKHT
rendezvényére, melynek hagyománya 1965
óta íródik, Selmecbánya történelmi
bányavárosába, amely 1993-ban felkerült
az UNESCO Kulturális és Természeti
Örökség listájára.
Tudatában vagyunk a kialakult komoly
járványhelyzetnek, ezért kérjük, hogy 2022.
március 31-ig előzetesen jelezzék részvételi
szándékukat, melynek alapján 2022. május
31-ig fogjuk elküldeni a jelentkezési
lapokat.
Kedvezőtlen
járványügyi
fejlemények esetén a szervezők a
rendezvényt képviselői értekezletre szűkítik
le, vagy 2022. április 30-ig bejelentik annak
lemondását.
Megtiszteltetés lesz számunkra, ha
Önöket
Közép-Szlovákia
szívében,
Selmecbányán üdvözölhetjük!
Tisztelettel kívánunk
Jó szerencsét!
Nadežda Babiaková
Selmecbánya
polgármestere

Erik Sombathy
Slovák bányász
hagyományőrző társaságok
egyesületének elnöke

Program

Szerda, szept. 7.
11.00 – 16.00 – Regisztráció
14.00 – 18.00 – Kirándulások (Selmeci
Geopark, Hodrusbánya – Mindenszentek
bánya, Bányászati Múzeum, Libetbánya,
Újbánya, Sobovi Geoclub)

16.00 – 19.00 – Konferencia. Az európai
montanisztikai örökség
Csütörtök, szept. 8.
08.00 – 13.00 – Regisztráció
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09.00 – 13.00 – Konferencia. Az európai
montanisztikai örökség
14.00 – 17.00 – Konferencia” Raw
Materials Day 2022”
14.00 – 18.00 – Kirándulások (Selmeci
Geopark, Hodrusbánya – Mindenszentek
bánya, Bányászati Múzeum, Libetbánya,
Újbánya, Sobovi Geoclub)
18.00
–
Mons.
Jozef
Boltižár
elméktáblájának leleplezése a katolikus
plébánia épületén
19.00 – 22.00 Ünnepélyes Szalamander
Szakestély
Péntek, szept. 9.
08.00 – 12.00 – Regisztráció
10.30 – 12.00 – Konferencia „Raw
Materials Day 2022”, Konferencia. Az
európai montanisztikai örökség
09.00 – 12.00 – Kirándulások (Selmeci
Geopark, Hodrusbánya – Mindenszentek
bánya, Bányászati Múzeum, Sobovi
Geoclub)
13.00 – 14.00 – Szalamander Napok
megnyitása (Szent Katalin templom)
15.00 – 17.00 Országos Bányásznap,
egybekötve a Európai Bányász – Kohász

Napokkal és a Szlovák Bányavárosok
Találkozójának a megnyitásával, a VEBH
zászló felvonása
17.00 – 18.00 – Recepció
18.00 – 19.00 – A szalamander felvonulás
sorakozója
19.00 – 21.00 – Szalamander felvonulás
21.00 – 24.00 – Kultúrműsor
Szombat, szept. 10.
08.00 – 10.00 – Regisztráció
08.30 – 09.30 – Ökumenikus istentisztelet
09.30 – 10.30 – A delegációk fogadása a
polgármesternél
10.00 – 11.00 – A felvonulás sorakozója
11.00 – 12.00 – Felvonulás
12.00 – 13.00 – Köszöntők (polgármester,
delegációk), kitüntetések átadása, stb.
13.00 – 14.00 – Közös ebéd
14.00 – 19.00 – Kultúrműsor a résztvevő
országokból
21.00 – Tűzijáték, a találkozó befejezése
Vasárnap, szept. 11.
09.00 – 14.00 Kirándulások (Selmecbánya,
Hodrusbánya, Újbánya)

Pecsét István üzenete
„Jelen
mérföldkőnek
számító
bejegyzésemmel szeretném átadni a
„KÖSZÖNETET”
mindazon
támogatóimnak, akik imáikkal, szavaikkal,
avagy adományaikkal támogatták a
gyógykezelésemet
ebben
a
nehéz
küzdelmemben, és ezáltal éreztették velem,
hogy nincs minden veszve!
Történt ugyanis, hogy közel egy év
csúszással,
ebből
8
hónapnyi
végeláthatatlan harccal az Onkológiai és
Sugárterápiai Tagozattal, majd egy
elindított adománygyűjtéssel, és végül négy
nyirokcsomó
áttéttel
mégiscsak
SIKERÜLT!

Utazom Kínába, mégpedig február 25-én
indul a repülőgépem Bécsből Shanghai
városába.
Őszintén hiszem, hogy újból le tudom
győzni a daganatot, hiszen kitartásom és
hitem vezet az utamon!
Hiszem azt is, mikor az Úr 20 évvel ezelőtt
keresztet adott, erőt is adott mellé!”
Ennyi. Drukkoljunk Istvánnak, gondolatban
vele leszünk.
És kívánunk jó utat!
Jó szerencsét!
Morvai Tibor
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Barabás László köszöntése
Az
egyetem
elvégzése
után
az
olajbányászat dunántúli fúrási szakterületén
tevékenykedett
vezető
mérnökként,
üzemvezető mérnökként és termelési
osztályvezetőként, majd a Kőolaj- és
Földgázbányászati
Vállalat
vállalati
főmérnöke beosztást töltötte be.

Múlt év végén ünnepelte Barabás László
rubindiplomás
bányamérnök a 95.
születésnapját.

A szakmában eltöltött 40 év alatt közvetlen
vagy közvetett irányítóként részt vett a
Budafa, Lovászi, Nagylengyel, Szank,
Zsana
olajmezők
kutatásában
és
feltárásában. Aktív szerepet játszott az első
külföldi
bérfúrás
megszervezésében,
szerződéskötésében és kivitelezésében.
Vezetőségi tagként jelentősen segítette az
OMBKE
Kőolaj-,
Földgáz-és
Vízszakosztály munkáját.
Dallos Éva

Könyvismertetés
Hazalátogatott Wigner Jenő

professzorok, nukleáris szakemberek,
intézményvezetők, akik Wigner Jenő (aki
elsőként ötvözte a magfizikát a technikával
az atomenergia –termelés érdekében)
hazalátogatása
során
találkoztak
vele,fogadták őt, szervezték programjait és
archív dokumentációk alapján beszámoltak
a találkozás élményiről – olvasható az
előszóban.
Wagner Jenő (1902.11.17 Budapest –
1995.01.01. Princeton New Yersey, USA)
Nobel díjas fizikus, 1976-ban, 1983-ban,
1987-ben látogatott haza. 2017-ben
kétnapos „Wigner 115” konferenciát
rendeztek emlékezve a Nobel díjas tudósra.
Bővebb információ: ELFT titkársága
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT)
gondozásában jelent meg a „Hazalátogatott
Wigner Jenő” c. könyv. A könyvet 42
szerző írta. Olyan oktatók, kutatók, tudós

Dr. Horn János
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Fejős Zoltán:„KAPER KÓNTRI”
Magyar rézbányászok Amerikában
Társadalomtörténeti Monográfiák 11
KORALL Budapest, 2020

A 19 és 20. század elején Amerikába
kivándorolt magyarok legnagyobb része a
bányászatban és a kohászatban helyezkedett
el. Itt kaptak a leghamarabb munkát, lakást
és kielégítő fizetést. A szénbányászatban
elhelyezett magyarokról több beszámoló áll
rendelkezésre, de az ércbányászokról kevés
adat ismeretes. Fejős Zoltán a fenti című
könyvében ezt a hiányt pótolja. Beszámol a
magyar bányászok életéről, küzdelmeikről,
családi körülményeikről. 1988-ban egy
„Fulbright” ösztöndíjjal, majd 2014-15-ben
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a
helyszínen végzett kutatásokat.
A rézbányák Michigan állam
nyúlványán, a Keweenaw–félszigeten
találhatók, ahol az 1800-as évek közepétől
az 1920-as évekig a világ legjelentősebb
rézbányászata
folyt.
Termésrezet
bányásztak. A folyamatosan bővülő
bányászat a bevándorlók ezreinek adott
munkát. Az 1900-as évek elején, amikor a
magyarok
legnagyobb
része
is
idetelepedett, 30 bányavállalat 18-20 ezer
bányászt
foglalkoztatott.
Köztük

legjelentősebb volt az 1871-ben alakult
Calumet & Hecla Mining Company, amely
1902-ben
5000
alkalmazottat
foglalkoztatott. A vállalathoz tartozó
bányák földalatti szállító vágatának hossza
elérte a 30 km-t. Ebben az időben itt volt a
világ legmélyebb aknája, amely 1700 méter
mélységet ért el.
Az 1900-ban végzett népszámlálás
mindössze 103 magyar munkást regisztrált,
10 évvel később, már ennek tízszerese
dolgozott itt és ez 1920-ig növekedett. A
magyar bevándorlók általában egy-egy
városban telepedtek le, a legtöbben Borsod
és Abaúj megyéből. Közülük csak
néhányan beszéltek angolul, ezek rögtön
munkavezetői,
vagy
adminisztratív
beosztásba kerültek. Igyekeztek valamilyen
formában közösséget alkotni és ezek
leggyakoribb formája a protestáns egyház
volt. A legtöbb helyen templomot is
építettek. A kisebb alakuló egyházakat
otthonról, az anyaországból támogatták, de
később innen küldtek a hazai egyházuknak
nagyobb összeget, vagy egy-egy harangot.
Az
egyházak
magyar
lelkészeket
alkalmaztak, akik személy szerint is számon
tartották a magyar családokat, és segítettek
minden pénzügyi és adminisztratív ügyüket
intézni. Ez tette lehetővé, hogy a szerző
tanulmányozhatta a helyszínen, vagy a
levéltárakban
fellelhető
okmányokat.
Ezekben sikerült a családok összetételét,
születési helyüket és minden személyi
adatát megtalálni. A 280 oldalas könyv több
ábrát és olyan adatokat tartalmaz, amelyek
igen hasznos forrásai lehetnek az e tárgyban
folytatott kutatásoknak.
Benke István
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OMBKE történet - Múlt és jövő
A tudományos élet szervezése - A Dunai Vasmű eredményeinek fokozásáért

Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati
Egyesület
(OMBKE)
Dunaújvárosi Helyi Szervezete már 1957től nyersvas-gyártó konferenciák, a
hatvanas évektől kohászati ipargazdasági,
továbbá a kohászati anyagvizsgáló
konferenciák rendezésére vállalkozott.
Önálló szervezésűnek számítottak az
Anyagés
energiatakarékosság
a
vaskohászatban, a Nyersvas- és acélgyártó
konferenciák, a Magyar Tudomány Hete
városi szintű rendezvényei: a Dunaújvárosi
Műszaki Napok.
Együttműködve más társszervezetekkel, az
alábbi konferenciák rendezésében vett részt
a dunaújvárosi szervezet, a teljesség igénye
nélkül: Hengerész konferencia, Ózd – 100
éves az OMBKE, Dunaújváros –
Termékbemutatók
a
székesfehérvári
Technika Házában – OMBKE Történeti
emlékbizottság ülése a Dunaferrnél – MTA
VEAB Metallurgiai munkabizottság ülése a
Dunaferrnél – Műszaki fejlesztés a
vállalkozásokban, Székesfehérvár – 25 éves
a főiskolai oktatás Dunaújvárosban – FAM
(folyamatos acélöntőmű) szimpozion,
Miskolc – Anyagvizsgáló konferencia,
Balatonaliga – Clean Steel konferencia,
Balatonszéplak
–
Vaskohászati
környezetvédelmi konferencia
Egyéb saját rendezvényei: 1990-1991-ben
Ifjúsági fórum, 8 előadás, 10 hónapon át –
Alakítástechnológus mérnöktovábbképző –
Nyersvasgyártó mérnöktovábbképző –
Gyártó-felhasználó tanácskozás
Az egyesület Sztálinvárosi csoportjának
hírei
A Dunai VASMŰ folyóirata I. évfolyam 2.
számában, az 1960. esztendő főbb
történéseit foglalta össze Marczis László.
Ezekből szemezgettünk:
Február 25.: Vezetőségválasztó gyűlés,
amit Borovszky Ambrus, a Dunai Vasmű
igazgatója nyitott meg. Üdvözölte a gyűlés
résztvevőit, majd ismertette a 6 éve fennálló
sztálinvárosi csoport tevékenységét. A
továbbiakban az előttünk álló feladatokról
beszélt. Célkitűzésként kijelölte az

OMBKE vasműi csoportjának a kohász
szakemberek mellett a gépész, villamos és
vegyész szakemberek bevonását az
egyesületi munkákba és részvételét a
továbbképzésben. Rámutatott azokra a
fontosabb
feladatokra,
melyek
a
gyárrészlegek műszaki dolgozói előtt
állnak, és melyek megoldása elsőrendű
fontosságú. Zárószavában Borovszky
elvtárs
beszélt
az
új
vezetőség
felelősségéről, majd reményét fejezte ki,
hogy a vezetőség és az egyesület minden
tagja munkájával hozzájárul a Dunai
Vasmű eredményeinek fokozásához.
Új vezetőséget megválasztottak. Elnök:
Borovszky Ambrus. Alelnökök: Éles
László, Hentschel Róbert, Pőcze László.
Titkár: Hauszner Ernő. Gazdasági felelős:
Dobai Sándor, Nagy Imre, Szabó József
(Acélmű). Vezetőségi tagok: Budai Tibor,
Dévényi János, Fehér Antal, Füzes
Barnabás, Mizsei Géza, Nagy Ferenc, Nagy
István, Nagy Zoltán, Palágyi Pál, Pesti
György, Pilter Pál, Répási Gellért,
Schwertner János, Szakos Lukács, Tábori
László, Tuboly János, Vida Imre.
Március hónapban megalakult az egyesület
gépész tagozata és a villamos csoport.
Áprilisban a Miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetem (NME) Tüzeléstani Tanszéke és
KGM (Kohó- és Gépipari Minisztérium)
Hőtechnikai
Kutatóállomás
munkatársainak
közreműködésével
„Korrelációszámítás
és
alkalmazása
kohászati üzemekben” címen matematikai
előadássorozatot rendeztünk. Májusban
Szeless László főmérnök „A szovjet vasipar
és fejlődése, és hatása a magyar
vaskohászatra” című ünnepi előadásával
kapcsolódtunk hazánk felszabadulásának
15. évfordulója alkalmával rendezett
„Szovjet
Technika
Hónapja”
rendezvényhez. Ez alkalommal a Vasmű
műszaki könyvtárával együttműködve
szovjet
könyvkiállítást
rendeztünk.
Júniusban az Öntészeti Szakosztállyal
együtt ankétot rendeztünk a sztálinvárosi
öntészeti nyersvas-gyártási technológiának
fejlesztésével kapcsolatos minőségjavulás
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tapasztalatairól. Ezen az ankéton a legtöbb
hazai öntödénket legjobb öntő szakemberei
képviselték. Az ankét vitaindító előadását
Éles László főtechnológus tartotta.
A Dunai Vasmű, a KGST és az OMBKE
1960. július 11-16-án a Dunai Vasműben
rendezte meg a II. Magyar nyersvasgyártó
konferenciát. A konferencián 4 külföldi és
15 belföldi előadás hangzott el, napi
mintegy 100 főnyi hallgatóság előtt; 15
külföldi résztvevővel 7 ország képviseltette
magát és megjelentek a hazai kutató és
tudományos intézetek, az NME, valamint
az iparág és az üzemek vezetői. A hat napig
tartó konferenciát Szele Mihály egyetemi
tanár vezette.
1960. július 18-21-ig a KGST Vaskohászati
Gazdasági és Tudományos Műszaki
Együttműködési
Állandó
Bizottság
Nyersvasgyártási szekciója a Dunai
Vasműben tartotta esedékes ülését
Adarjukov G. I. szekcióvezető elnökletével.

FOTÓ (709, 710): A Dunai VASMŰ üzemi
lapja I. évfolyam 2. számában (kiadja a
Dunai Vasmű Igazgatósága és az OMBKE
helyi csoportja, felelős kiadó: Borovszky
Ambrus,
főszerkesztő:
Pilter
Pál,
szerkesztő: Éles László), 1960-ban már
önálló rovatban adnak számot az
egyesületben folyó munkáról

FOTÓ: Borovszky Ambrus, a Dunai
Vasmű igazgatója szabad utat engedett
minden építő jellegű kezdeményezésnek.
Felépült a város és a vasmű, 1960-ban
megindult a termelés a meleg-szélesszalagsoron, üzembe lépett a II. számú
kokszoló-blokk, továbbá működik az
acélmű negyedik 125 tonnás Martinkemencéje is.
Kép és szöveg: Szente Tünde

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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Kiegészítés
A
2022/1.
OMBKE
Hírlevélben
érdeklődéssel olvastam Ősz Árpád írását.
Aktív múzeumi munkám során sokszor
együttműködtünk
rendezvényeken,
kiadványok készítésében. Elsősorban neki
köszönhető, hogy Dallos Ferencnével is
együttműködve, részben a múzeum anyagát
is feldolgozó, hiánypótló ipartörténeti
kiadványok születtek a KFVSZ kiadásában.
A
MOGIM1
gyűjteményeinek
gyarapításában is jeleskedett.
A
cím
után
az
előzményekben:
„Nemzetközileg
elfogadott
álláspont
szerint, az ipari méretű szénhidrogéntermelés kezdete... ...Magyarországon
1937. /Budafa, Bükkszék/.” Ez akkor
helyes, ha a mondatban szerepel, hogy a mai
Magyarországra vonatkozik.
Nagyon örülnék, ha a szerzők egyértelműen
közölnék, hogy egy-egy alapvető kijelentés
Magyarországra /mindenkori országra/,
vagy a mai /Trianoni Békediktátum utáni/
hazánkra vonatkozik.
Segítségül hívom „A magyar bányászat
évezredes története I. kötete /1997/
előszavának 4 sorát: „A szomszédos
államokban a bányászat-történészek már
feldolgozták a Történelmi Magyarország
hajdani
világhírű
bányavidékeinek
ipartörténetét,
sajátos
történelmi
szemléletük szerint. Indokolt, hogy
történelmileg teljeskörű, hiteles képet
adjunk arról a korszakról, amely az egész
Kárpát-medence iparát és gazdasági alapját
megteremtette.”
Néhány „szomszédos” példa:
- Buliga, Georghe Dr.: A román kőolajipar
története 1857-2007., 2007. „1909 Románia területén az első földgázlelőhelyet
a Sarmasel /Kissármás/-2 kúttal fedezték
fel, amely 228 m mélységnél kitört. Ezt az
évet tekintik Romániában a földgázipar
születésének.”

1

1.sz. kép: Kissármás 2. gázkút

Ezt, az ezredforduló után,
helyezett emléktáblára is
többször kitört kút magyar
gyártmányú zárószerkezetét
szerelték fel és ma is ott van.

a kút mellé
felírták. A
tervezésű és
1911 nyarán

-60 Nafta Gbely, 1974.
Csehszlovákia
1974-ben
ünnepelte
olajiparának 60. évfordulóját, amit a Gbely
/Egbell/-1
jelű
olajkút
1914-es
termelésének kezdetéhez kötnek. Ez, a
kúton elhelyezett emléktáblán ma is
olvasható.
-150 éves a gázipar Szlovákiában, 2006.
A Szlovák Kőolaj- és Földgázszövetség
kiadványa a – magyarországi – Pozsonyi
Gázgyár működésének kezdetét tekinti a
szlovák gázipar születésnapjának. A kedves
olvasó tudja, hogy mióta létezik
Csehszlovákia és Szlovákia…

Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
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Sorolhatnám még a Trianoni Békediktátum
után alakult utódállamok sajátos tartalmú
ipartörténeti kiadványait, melyek tagadják a
valós történelmi tényeket. Ennek ellenére,
magyar
nyelvű
–
korabeli
dokumentumokkal igazolják a tényeket.
Megemlítek néhány 1920 előtti és 1920
utáni kiadványt:
-Az egbelli fúrások /1914-19-ig/ részletei
olvashatók Papp Simon 1.sz. és 7.sz.
naplójában.
2.sz. kép

3.sz kép: Papp Simon 1. naplója

-Böhm
Ferenc
Ásványolaj
és
Földgázbányászat Magyarországon 1935-ig
c. tanulmányában részletesen olvashatunk a
kissármási- és az egbelli szénhidrogénfeltárásokról. A Kissármás-2 sz. gázkút
hozama 860 000 m3/nap volt, míg Erdély
földgázfogyasztása 1920-ban 96,81 M m3.
Erdélyben, 1913-ban, 6 gázmező 20
kútjában 2,4 M m3/nap földgáz várt
felhasználásra. 1914 áprilisában üzembe
helyezték a Kissármás – Torda –
Marosújvár 73 km hosszú földgáz
távvezetéket. A térségi földgázfogyasztók
bekapcsolásával
megkezdődött
a
földgázszolgáltatás
Erdélyben,
Magyarországon, Európában. Az egbelli
olajmező 1914-ben 1641, 1917-ben már
10 393 tonna kőolajat termelt.

4.sz kép: Papp Simon 7. naplója

- A MOL Panoráma 2014/2. számában
írtam, hogy 2014-ben 100 éves a magyar
szénhidrogén termelés.
-Nagyszerű rendezvényt szervezett az
Eötvös Loránd-emlékév rendezvénysorozat
részeként dr. Szarka László, az MTA akkor
még levelező, ma már rendes tagja és Zelei
Gábor
a
Magyar
Geofizikusok
Egyesületének akkori elnöke magyar,
szlovák
és
román
szakemberek
részvételével 2019-ben Egbellben. Több
előadás hangzott el a térségi olajipar
történetéről, illetve a száz évvel korábban,
Egbellben a világon első olajkutató Eötvösingás mérésekről. A döntően dokumentummásolatokból rögtönzött kiállítás bemutatta
a MOGIM vonatkozó relikviáit, a magyar
történelmi dokumentumokat. A konferencia
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végén szlovák barátaink örömmel fogadták
az ott hagyott dokumentum-kópiákat.
- Utolsóként ajánlom a kedves olvasónak a
History of the European Oil and Gas
Industry cimű, 2018-ban, Londonban
megjelent könyvet. Ebben szintén említik a
sármási és egbelli magyar szénhidrogén
mezőket.
Az OMBKE Hírlevél 2022/5. számában
szintén nagy érdeklődéssel olvastam Livó
László: „Életünk az energia 9. Az éghető
gáz: kényelmünk egyik forrása” c. cikket. A
15.
oldalon:
„Hazánkban
1939-től
vezethetünk naplót a földgáz történetéről”.
Itt szintén hiányzik a hely és időpont
szabatos megjelölése. A helyesbítés
nagyrészt az előzőekben leírt, az erdélyi
mezőségi, ezen belül a kissármási földgáz
felfedezése, hasznosítása ipari méretben.
Az egbelli kőolajlelőhely megtalálása –
1914-ben – a térségi földgázkiömléseknek,
illetve
ennek
okának
kutatásának
köszönhető. Megemlítem az 1920-as évek
közepén kezdett karcagi- hajdúszoboszlói
kincstári kutatásokat, melyek termálvizet és
kevés földgázt találtak. Ugyancsak a mai
Magyarországon 1936-ban mélyítették
Budafapusztán a B-1 kutat. 1937. februártól
1940. augusztusig 1602 m3 kőolajat és 3,8
M m3 földgázt termeltek, majd végleg
meghibásodott a kút. A második, B-2 kutat
1937.04.14.-től 09.29.-ig mélyítették. A
gőzüzemi fúróberendezés kazánját a B-1
kút földgázával fűtötték. A kútmunkálatok

után, a B-2 kút 10 mm átmérőjű fúvókán,
10 300 m3 földgázt és 65,6 m3 kőolajat
termelt 1937.11.21.-én. Ezen a napon
kezdődött az ipari méretű szénhidrogéntermelés a mai Magyarországon.
-Azért hangsúlyozom a magyar ipartörténet
eseményeinek pontos megjelölését, hogy
helyesbítsük egyes szerzők tévedését és
legyünk
büszkék
a
mindenkori
Magyarországon
tevékenykedett,
tevékenykedő,
kiváló
szakemberek
munkájára,
esetenként
világraszóló
eredményeire.
A tisztelt olvasó, érdeklődő, ha kíváncsi a
150 éves magyar szénhidrogén-ipar
történetére, tekintse meg Zalaegerszegen a
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
kiállításait. Akiknek a részletek is fontosak,
előzetes egyeztetés után kutathat a
gyűjteményekben: 1100 iratfolyóméter
archív anyag, 400 000 db. fotó, 14 000 db
térkép, 22 000 kötetes műszaki könyvtár
stb.
A
különlegességet
kedvelők
megtekinthetik Magyarország valószínűleg
legrégebbi bányász egyenruháját /XIX. sz.
második fele/, - bányászzászlóját /1759./, alumínium-érmét /1894 – OMBKE érem/ és
Európa legrégebbi bányász türelemüvegét
/1737/.
Tóth János

Mélyfúrási geofizika vagy fúrólyuk-szelvényezés jeles évfordulói
2022-ben
Az első hőmérsékletmérés fúrólyukban
Az első fizikai paraméter, amelyet
fúrólyukban mértek, a hőmérséklet volt, így
a hőmérsékletmérés a legrégebbi mélyfúrási
geofizikai módszer. James David Forbes
(1809-1868) skót fizikus, az Edinburgh
Egyetem és Obszervatórium professzora,
tudományos munkássága nagy részében a
Föld hőmérsékletével és a hővezetés
tanulmányozásával foglalkozott. 1837 és
1842 között végzett elméleti és

laboratóriumi munkája után 1842-ben –
180
éve
–
végzett
először
hőmérsékletmérést fúrt kútban. Egy 24 láb
(~7,3 méter) mély vízkútban mérte meg a
különböző rétegek hőmérsékletét, azok
időbeli változását, amelyek eredményeként
a laza homok és homokkő rétegek hővezető
képességét is meghatározta. A mért adatok
nem folyamatos regisztrálás mellett
születtek, hanem a mélységpontonként mért
adatokat a mélység függvényében kézzel
rajzolta meg. Mérési módszerét és
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eredményeit William Thomson (Lord
Kelvin vagy Kelvin első bárója) (18241907) brit matematikus, fizikus és mérnök
1846-ban átvette és továbbfejlesztette.

James David Forbes

Magyarországon Zsigmondy Vilmos az
1868 és 1878 évek között fúrt Városliget-1.
számú kútban végzett hőmérsékletmérést.
A pontmérésekkel a fúrás, illetve a

kiképzett kút talphőmérsékleteit határozta
meg.
Schlumberger fivérek munkássága
Conrad Schlumberger (1878. október 2.1936. május 9.) és Emile Henry Marcel
Schlumberger (1884. június 21.-1953.
május 9.) fivérek Gebweiler-ben (ElzászLotaringia) – amely akkor a Német
Birodalom része volt - egy jómódú elzászi
protestáns családban születtek. Apjuk, Paul,
gazdag pamutszövő családból származott,
édesanyjuk pedig politikai aktivista volt.
Conrad és Marcel Schlumberger az elzászi
régióban nőttek fel, Franciaország és
Németország határán. A testvérek nagy
érdeklődést mutattak a matematikai és
természettudományok iránt, ezért szüleik
úgy döntöttek, hogy a testvéreket Párizsba
küldik tanulni. Conrad az École
Polytechnique-ben szerzett diplomát 1900ban, míg Marcel az École Centrale Parisban
1907-ben.
Conrad
kezdetben
bányamérnökként dolgozott Rodezben és
Toulouse-ban. Marcel pedig vasúti
mérnökként és üzletemberként folytatta
karrierjét.

Conrad és Marcel Schlumberger

Conrádnak 1912-ben – aki akkor már az
École des Mines de Paris professzora volt –
az a gondolata támadt, hogy az elektromos
vezetőképesség
segítségével
érclelőhelyeket kutasson fel. Úgy gondolta,
hogy a fémtartalmú kőzetek elektromos
vezetőképessége nagyobb, illetve fajlagos

ellenállása kisebb, mint a környező nem
fémtartalmú kőzeteké. Az első kísérletét
1911-ben egy fürdőkádban végezte,
amelyet különféle kőzetekkel raktak tele.
1912-ben Conrad az elméletét és a
mérésekre kifejlesztett technikáját a család
normandiai birtokán és a környékbeli
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vasbányákban tesztelte. Az elektromos
méréseivel sikeresen feltérképezte a
földalatti formációk magasságát, mélységét
és vastagságát. 1914-ben Conrad sikeresen
befejezte technikájának első kereskedelmi

Marcel és Conrad mérése a családi birtokon

A háború után 1919-től a testvérek már
együtt folytatták a munkájukat és
megállapodást írtak alá apjukkal, hogy
támogatja a tudományos kutatásaikat, a
geoelektromos mérések, azok eszközeinek
tökéletesítését és továbbfejlesztését. A
fejlesztés végül egy megbízhatóan működő
elektromos
felszíni
mérőrendszert
eredményezett, amelyet 1920-ban mutattak
be. Még ebben az évben a fivérek
megnyitották az irodájukat Párizsban.
Conrad 1923-ban lemondott tanári
állásáról, hogy minden energiáját az új
vállalatnak szentelje. Conrad és Marcel a
következő három évben felszíni geofizikai
méréseket
végeztek
különböző
országokban, többek között Szerbiában,
Kanadában, Dél-Afrikai Unióban, BelgaKongóban, Amerikai Egyesült Államokban
és Romániában, ahol egy sódóm (sókupola)
mellett kőolajmezőt találtak. 1926
júliusában 16 alkalmazottal megalapították
a Société de Prospection Électrique –
Procédés
Schlumberger
(Elektromos
Kutatási Vállalat – Schlumberger Eljárás),
becenevén a „PROS” társaságot. A
társasághoz csatlakozott Henri George Doll
(1902-1991) bányamérnök, Conrad veje is.
A társaság kezdetben felszíni kutatást
végzett az ércbányászat számára és az
elzászi síkság legnagyobb só lerakódásait is

alkalmazását, rézérc-testet keresett és talált
egy szerbiai ügyfél számára. Az első
világháború minden kísérletet leállított.

Egy vasérctelep feltérképezése és körülhatárolása

ők fedezték fel. A felszínen végzett mérések
jobb értelmezése, a kutatás hatékonysága és
a
mélyebben
lévő
képződmények
kimutatása érdekében Conradnak az az
ötlete támadt, hogy fúrólyukban is
végezzenek
elektromos
ellenállás
méréseket. Ugyanis, a geoelektromos
kutatómódszerekkel az elektromágneses
erőtér természetes vagy mesterséges úton
létrejött,
elektromos
összetevői
határozhatóak
meg.
A
mérések
eredményeként meghatározható a kőzetek
elektromos fajlagos ellenállása és a
hozzátartozó mélység, amelyekből a
földtani felépítésre lehet következtetni. Az
eredmények értelmezésével különböző
elektromos tulajdonságú kőzettesteket lehet
lehatárolni a mélyben. A kőzetek eltérő
elektromos tulajdonságai, mint a fajlagos
ellenállás, a dielektromos állandó és a
mágneses szuszceptibilitás az anyagi
paraméterek
különbözőségéből
következnek. Mivel ezeket a paramétereket
a póruskitöltő fluidumok megváltoztatják,
így a módszer lehetőséget nyújt a kőolaj- és
a földgáz felkutatására és lehatárolására is.
Az eddig felszínen használt mérőeszközök
(szondák) mélybeli alkalmazásra történő
átalakítás feladatát Doll kapta, amelyet
sikeresen megoldott.
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Henri George Doll

Doll egy kezdetleges, részben házi
készítésű kézzel mozgatható csörlőt, tárcsás
kábelvezetőt,
ötméteres
darabokból
összeállított és szigetőszalaggal szigetelt
vezetőképes kábelt, ólomsúllyal ellátott
szondát és egy potenciométert állított össze,
a méréshez szükséges elektromos energiát
akkumulátorral biztosította. Az első sikeres
kisérleti mérés egy 140 méter mély

Kézzel mozgatható csörlő

Pechelbronn kőolajmező
A Pechelbronn kőolajmező Franciaország
Elszász-i részén, a Rajna-völgy nyugati
oldalán, öt kilométerre a francia-német
határtól helyezkedik el, 40 kilométerre
északra Strasbourgtól. Körülbelül 6,5
kilométer széles és 19,5 kilométer hosszú

Mélybeli szonda és a mérési elv

fúrólyukban 15 órát vett igénybe. 1927-ben
a társaság ajánlatot kapott a Mines de
Pechelbronn, a Pechelbronn kőolajmezőt
üzemeltető vállalattól a különböző
mélységekben lévő kőolajtároló rétegek
meghatározására. Abban az időben
Pechelbronn
volt
az
egyetlen
Franciaországban ismert kőolajmező.

Tárcsás kábelbevezető

kőolajmező
északon
Lobsanntól
Wintershausenig és délen Ohlungenig
terjed, területe mintegy 107 680 hektár.
(Megjegyzés: A Pechelbronn név jelentése
"szurokforrás" vagy "szökőkút”). A
térségben lévő kőolajszivárgásokat már
1498 óta ismerték, a környék lakói 10 méter
mély ásott gödrökből gyűjtötték össze és
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értékesítették az aszfaltot, amelyből 1735ben a helyi orvos kezdetleges lepárlással
különböző gyógyszereket állított elő. A
felszínen lévő kőolajjal telített homok
kibányászását 1745-ben kezdték el, majd
1857-ben megépült az extraháló (a kőolajat
a homokból kivonó) üzem. 1813-ban fúrták
le az első kőolajkutat és 1888-ig 650 kutat
mélyítettek le, amelyek átlagmélysége 172
méter volt. 1882-ben és 1888-ban fúrták le
az első felszállva termelő kutakat. 1889-től
1964-ig, a mező bezárásáig, 4 850 kutat
mélyítettek 100 – 600 méter mélységgel és
ezekből a kutakból 2 345 000 tonna kőolajat
termeltek ki.
Az első fajlagos ellenállás-mérés
fúrólyukban
A Mines de Pechelbronn vállalat a
kőolajmezőben lévő Diefenbach-2905
számú kútra (fúrólyukra) rendelte meg az
első mérést. A Doll által összeállított

Pachelbronn kőolajmező

mérőeszközökkel
és
személyes
irányításával a három fős szakemberekből
álló csapat 1927. szeptember 27-én – 95
éve - végezte el az első fajlagos ellenállás
mérést. A 488 méteres fúrólyukban 130 és
279 méter között, méterenként megálltak,
leolvasták és lejegyezték a fajlagos
ellenállás értékét, óránként 50 méteres
haladással. Mélység függvényében a
fajlagos ellenállás szelvényt kézzel
rajzolták meg, ez még egy egyszerű
grafikus
ábrázolás
volt,
azonban
fordulópont volt a szénhidrogén-kutatás
történetében. A méréssel be tudták
azonosítani és meghatározni a különböző
rétegeket, valamint el tudták különíteni a
víz- és a kőolajtartalmú szakaszokat. Ezt
követően
még
több
szomszédos
fúrólyukban is végeztek elektromos
méréseket és így lehetővé vált a
képződmények pontos korrelációja az egész
mezőben.

Diefenbach-2905 fúrás (kút)
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Mérés a Diefenbach-2905 fúráson (kúton)

Magyarországon az első mélyfúrási
geofizikai szelvény 1935. december 21-én
készült a Görgeteg-1. (G-1.) jelű fúrásban.
Az EUROGASCO a Schlumberger cég
ausztriai csoportjával végeztette el a
munkát, folyamatos kézi regisztrálású
ellenállás- és természetes potenciál görbét
mértek. A mérés 1985 méter mélységből
indult és a szonda az első indikációt 1085
méter mélységből adta.

Utóélet
A Schlumberger cég ezután megpróbálta
kiterjeszteni tevékenységét számos más
országra, de azokat a világméretű gazdasági
világválság
megakadályozta.
1934.
szeptember 15-én a Schlumberger amerikai
egyesült államokbeli leányvállalatot hozott
létre Schlumberger Well Surveying
Corporation (SWSC) néven, székhelye a
texasi Houston lett. Conrad volt az elnök,
Marcel pedig az alelnök. 1936-ban Conrad
szívinfarktusban halt meg, miközben üzleti
útjáról
tért
vissza
Szovjetunióból.
Franciaország német megszállása alatt a
vállalat központját Párizsból Houstonba
helyezték át. Marcel 1953-ban halt meg. A
második világháború után Marcel fia, Pierre
Schlumberger vette át az amerikai
társaságot. 1955-ben Conrad Schlumberger
kutató és feltáró geofizikában kiemelkedő
munkásságának
elismeréseként
az
European Association of Geoscientits and
Engineers
(EAGE)
(Európai

Kézzel rajzolt szelvény (részlet)

Földtudományi és Mérnöki Szövetség)
Conrad Schlumberger - díjat alapított. A
díjat minden évben az Szövetség olyan
tagjának adják át, aki kiemelkedően járult
hozzá a geotudományok, különösen a
geofizika
tudományos
és
műszaki
fejlődéséhez.
Az első fajlagos ellenállás mérés 90-ik
évfordulóján a Diefenbach-2905 fúrás (kút)
eredeti helyén emlékművet állítottak.
Ma már a houstoni (USA, Texas) székhelyű
Schlumberger
Limited
(röviden
Schlumberger vagy SLB) a világ
legnagyobb szénhidrogén-ipari szolgáltató
(szerviz) társasága. A szolgáltatásait hét
technológiai termékcsaládba szervezte és
kihasználva köztük a műszaki szinergiákat
újabb és újabb innovatív megoldásokat
vezet be. 2020-ban:
• Jogilag bejegyezve: Willemstad
(Curaçao, Holland Királyság)
• Saját tőkéje: 12,489 milliárd USD
• Eszközállománya: 42,434 milliárd
USD
• Árbevétele: 23,601 milliárd USD
• Szerviz jelenléte: 120 országban
• Alkalmazotti létszáma: 86 000 fő,
170 különböző nemzetiségű
• Technológiai
központjai:
90
országban
• Főbb vezető irodái: Houston (Texas,
USA), London (UK), Párizs
(Franciaország), Hága (Hollandia)
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Az emlékmű

Társaság logója

A Schlumberger Ltd. Magyarországon a
2001. október 1-én 2 millió forint tőkével
bejegyzett SCHLUMBERGER LOGELCO
Inc Magyarországi Fióktelep néven van
jelen. Algyőn, az Ipartelep Jura-park
területén található telephelyük 30 fős

Társaság székhelye Houstonban

alkalmazottal
végez
szénhidrogénbányászati szolgáltatásokat. 2020 évi
árbevételük 6 881 346 000 forint volt.
id. Ősz Árpád
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Hogyan lesz olcsó energiánk?
Ez a kérdés foglalkoztatja az Unió
minden gazdaságát. Így bennünket is.
Mindenki másképp próbálkozik. Van, aki
nem tart erőműveket. Nemrégiben ki is
próbálta milyen több napig áram nélkül
lenni. Van, aki a megújulókra esküszik,
igaz, most szenes erőműveket épít sebtében,
hogy szél és nap erőművei pihenő ideje alatt
is legyen árama... A felesleget pedig tározós
erőműben gyűjti.
Más elégeti saját és szomszédja
hulladékát s busás haszonnal szolgáltat
áramot az Uniónak. Vannak, akik a
múltjukra
támaszkodva
saját
szénvagyonukban bíznak. Van, aki a
lakossága drága áram vásárlásaival
támogatja iparát, így téve olcsóvá számára
a villanyt. Mások csak az atomenergiában
bíznak. De olyan is akad, aki „egészséges
mixet” tart jónak.
A minap hallottam az akár
hivatalosnak is tekinthető véleményt saját
szándékunkról.

A neves előadó nem rejtette véka
alá, hiba volt az elmúlt 30 évben
elhagynunk villamos erőmű parkunk

megújítását. Hiba volt a privatizálásban is.
Sőt kifejtette a legújabb fölgáz erőműveink
elrozsdálnak majd a magasan tartott földgáz
árak miatt... Megerősítette azt is, hogy a
lignit és barnaszén alapú villamos
erőművek még alacsony hatásfokon is
gazdaságilag sokkal jobban teljesítenek
földgázt faló társaiknál. Bemutatta az
áramtőzsde kiszámíthatatlan változásait.
Kiemelte
az
energiabiztonság
fontosságát a hazai „tüzelő” anyag
szükségességét és előnyeit.
Majd minden átmenet nélkül vázolta
az egyetlen üdvözítő megoldást. Számukra.
Paks kapacitásának megduplázását.
Végül egy közhelyjel zárta
mondandóját, amit az előadás alatt
folyamatosan sejtettünk, kimondta. Nem
lesz olcsó energiánk!
Ocsúdva a döbbenetből feltolul a
kérdés: ki érti ezt? Miért az atom, ha
alapanyaga nem hazai, csupán a gond, ami
utána marad? Mitől biztonságosabb és
gazdaságosabb
saját
szénkészletünk
igénybevételénél?
A jelen lévő akadémikusok a fejüket
csóválták, hiszen kérdéseikre érdemi nem,
csak válasz érkezett. S a Magyar
Törvényhozás sosem látott egysége a
bővítés tárgyában még kérdéses sem volt!
Vajon ha holnap beépítünk egy ma
avult blokkot, nem juthat hamar Bohunice
sorsára? Nincs ez ellen biztosítás. Hiszen az
EU a CO2-re is irányelvet hozott mintegy
megtorpantva saját fejlődését.
A sikernél csupán tévedésünk
felismerése értékesebb, hiszen új sikerekre
kimagasló
eredményre
vezet.
Ha
„hivatalosan nem is hiszünk benne”, mégis
lehet tennünk egy kísérletet. Követni az
uniós és világ trendet. Paks szinten tartása
mellé erősítésül oda tenni a hazai szén ipart.
Vegyipari és energetikai alkalmazásban.
Hazai szén minőségünk számára optimális
technológiákkal villamos energiát, hazai
alapanyagokat, üzemanyagot és sok-sok
munkahelyet adni nemzetgazdaságunknak!
Livo László
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