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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
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

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

A járványhelyzet alakulása változtathat az
ezévre tervezett programjainkon, de mindig
aktualizálva
fogjuk
a
Hírlevélben
megjelentetni a rendezvényeinket.

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

Zelei Gábor

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE székház

folyamatos
minden hónap
utolsó csütörtök
március 9-11.

Siófok
OMBKE székház
Székesfehérvér

Státusz

március 17.
egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

Eger

május 4-6.

Kézdivásárhely

május 12-15.

egyeztetés alatt
Balatongyörök
Selmecbánya

május 21.
május 25-27.
június 14.

Szlovénia

június 18.

Tatabánya

június 17-19.

egyeztetés alatt
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Miskolc
Egerszalók
OMBKE székház
Káloz

egyeztetés alatt
szeptember 7-11.
szeptember
második fele
szeptember
október
november
november

Kecskemét

november 25.
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XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciára (BKF 2022), 2022.
Kézdivásárhely, 2022. május 12-15

Tisztelt Tagtársak!
Egyesületünk elkezdte szervezni
konferenciára a kiutazásunkat.

a

Sajnos
Kézdivásárhelyen
a
szálláslehetőségek
korlátozottak.
Egyesületünk lefoglalta az egyetlen hotelt,
az Atrium Hotelt, ahol az alábbi
szobalehetőségek állnak rendelkezésre:
-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.
Előzetesen lefoglaltunk egy 49 fős buszt is.
Ennek a várható költsége 25eFt/fő.
Kérjük az igényfelmérés érdekében az
előzetes
regisztrációjukat
az
ombke@ombkenet.hu
e-mail
címre
legyenek kedvesek elküldeni.
Nagyon
fontos,
hogy
legyenek
színvonalas előadások, ezért kérjük
tagtársainkat,
hogy
jelentkezzenek
előadásokkal mind a bányász, mind a
kohász szekcióba!
Jó szerencsét!
Titkárság
A következő oldalon olvashatják az EMT
felhívását:
„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.
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
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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Energetikai hírek
Algéria kész kompenzálni Európát az
extra gázért, mondja a Sonatrach
vezetője
Az algériai állami tulajdonú Sonatrach
energiaipari vállalat kijelentette, hogy az
ukrán válság közepette kész extra gázzal
ellátni az EU-t, mivel az általában az orosz
gázáramlástól függő európai országok
potenciális gázhiánnyal néznek szembe mutatott rá a cég vezérigazgatója, Toufik
Hakkar a Liberte napilapnak adott
interjújában. Az extra algériai gáz az
Algériát
Olaszországgal
összekötő
Transmed gázvezetéken keresztül érkezik
majd az EU-ba - mondta Hakkar,
megjegyezve, hogy az extra LNGszállításokat a hazai kereslet és a
szerződéses kötelezettségek teljesítése után
kínálják majd fel.
Az olasz Enivel közösen üzemeltetett
Transmed vezeték kapacitása évente
mintegy 32 milliárd köbméter, ami
négyszerese a Spanyolországba tartó
Medgaz vezetékének. A vezeték egy része,
közel 10 milliárd köbméternyi kapacitás
még kihasználatlan. Algéria Európa
gázimportjának mintegy 11%-át adja. Az
algériai LNG tartályhajókon keresztül is
szállítható. A meglévő cseppfolyósító
üzemek csak a kapacitás 50-60%-án
üzemelnek. A múlt hónapban a Sonatrach
közölte, hogy 2026-ig 40 milliárd dollárt
fektet be olajkutatásba, kitermelésbe és
finomításba, valamint gázkutatásba és kitermelésbe.
NewsBase
2022. 02. 28.

Az energiaügyi miniszter szerint a
Gazprom leállíthatja a szállítást
Bulgáriába
Fennáll a veszélye annak, hogy az orosz
Gazprom leállítja a földgázszállításokat
Bulgária állami tulajdonú gázszolgáltatója,
a Bulgargaz számára - mondta Alekszandar
Nikolov energiaügyi miniszter a bTV-nek
adott február 27-i interjújában.
Bulgária a földgáz több mint 70%-át
Oroszországból importálja, és ha ezek a

szállítások leállnának, az súlyos csapást
jelentene.
"Természetesen fennáll a veszélye annak,
hogy a Gazprom leállítja a Bulgargaz
szállítását, de az orosz fél részéről nem lehet
előre jelezni semmilyen lépést" - mondta
Nikolov.
Nikolov hozzátette, hogy Oroszország
kizárása a SWIFT-ből önmagában nem
állítaná le a szállításokat.
"Az első fő ok, amiért kommentálni kell ezt
a témát, az az, hogy van-e igény az ellátásra,
és fennáll-e annak kockázata, hogy
megszakad. Ezután jön a fizetési mód és a
fizetési képesség" - mondta Nikolov.
Hozzátette, hogy hamarosan az EU
energiaügyi minisztereinek találkozójára
kerül sor, ahol megvitatják az összes
lehetséges kockázatot a szállításokkal és
azok esetleges késedelmével kapcsolatban.
Nikolov azt is elmondta, hogy nem várható
az infláció hirtelen emelkedése, mivel
Bulgária minden szükséges villamos
energiát megtermel. Az árak emelkedni
fognak, de nem sokkoló mértékben magyarázta.
NewsBase
2022. 02. 28.

A horvátországi Krk LNG-terminál
elegendő földgázt fog biztosítani az
Oroszországgal szembeni szankciók
közepette - mondta a miniszterelnök
A horvátországi úszó LNG-terminál
(FLNG) Krk szigeténél elegendő földgázt
fog biztosítani arra az esetre, ha
Oroszország leállítja a földgázszállításokat
az Ukrajna ukrajnai megszállása után
Moszkva ellen bevezetett szankciók miatt szomorú a kormány február 27-i
közleményében
Az évi 2,6 milliárd köbméteres
importkapacitással rendelkező terminál
stratégiai jelentőségű projekt Horvátország
számára, mivel javítja Horvátország és a
régió más országainak ellátásbiztonságát.
Andrej Plenkovic miniszterelnök a
nyilatkozatban úgy fogalmazott, hogy a
5

terminál
alternatív
földgázellátási
forrásokat biztosít Horvátország számára.
Tomislav Coric horvát gazdasági és
fenntartható fejlődési miniszter azt mondta,
hogy Horvátországban a gáz és az alapvető
üzemanyagok ára az ukrajnai háború
ellenére sem fog emelkedni, és az
energiaellátás nem fog zavart szenvedni.
Horvátország az energiaárak emelkedése
miatt befagyasztotta az üzemanyagárakat.
NewsBase
2022. 02. 28.

Megkezdődik a nyugati nagyvállalatok
kivonulása Oroszországból
Oroszország olajipara rövid időn belül az
eddigi legnagyobb külföldi befektetések
kivonulását szenvedheti el.
Mi: A BP és az Equinor is bejelentette,
hogy kivonul Oroszországból.
Miért: A nyugati nagyvállalatok Moszkva
ukrajnai inváziója miatt léptek ki.
Mi lesz a következő lépés?: További
olajipari vállalatokra is nyomás nehezedik a
kivonulással kapcsolatban.
A nemzetközi olajtársaságok (IOC-k)
bejelentették, hogy tervezik kivonulásukat
Oroszországból, ami az ország olaj- és
gáziparából ilyen rövid idő alatt az eddigi
legnagyobb mértékű külföldi befektetések
kivonulását jelentheti.
A BP időt kér Oroszországtól
A BP volt az első, amely Moszkva ukrajnai
inváziójának fényében nyilvánosságra
hozta az Oroszországból való kivonulás
tervét. A vállalat 19,75%-os részesedéssel
rendelkezik
Oroszország
legnagyobb
olajvállalatában, a Rosznyeftben, amelyet a
Kreml befolyásos szövetségese, Igor
Szecsin vezet. A NewsBase által február 27én látott, az alkalmazottaknak küldött emailben Bernard Looney vezérigazgató azt
írta, hogy "mélyen megdöbbentette és
elszomorította az Ukrajnában kibontakozó
helyzet".
"A katonai akció kezdete óta eltelt órákban
és napokban alapvetően átgondoltuk a
Rosneft-tel kapcsolatos álláspontunkat" írta Looney.
A BP azt tervezi, hogy eladja a
Rosznyeftben lévő részesedését, és amíg

nem talál vevőt, addig az orosz vállalat
termelését és nyereségét nem fogja
szerepeltetni az eredményeiben. Looney és
a BP korábbi vezetője, Bob Dudley is
távozik a Rosneft igazgatótanácsából.
A BP online közzétett közleményében azt
írta, hogy a Rosznyeftben való részesedés
már nem felel
meg
az
üzleti
tevékenységének és stratégiájának, és hogy
a részvényesek hosszú távú érdekeit a
vállalat eladása szolgálja. Helge Lund, a BP
elnöke világossá tette a brit nagyvállalat
álláspontját az ukrán konfliktussal
kapcsolatban.
"Oroszország Ukrajnát ért támadása
agresszió,
amelynek
tragikus
következményei vannak az egész régióban"
- mondta. "Ez a katonai akció alapvető
változást jelent. Ez arra késztette a BP
igazgatótanácsát,
hogy
egy
alapos
folyamatot követően arra a következtetésre
jusson, hogy a Rosznyeftel, egy állami
tulajdonú
vállalattal
való
együttműködésünk
egyszerűen
nem
folytatható"."
A BP azt is közölte, hogy kivonul a
Rosznyeftel közös, szibériai upstream
vegyesvállalataiból. Ezek közé tartozik a
Taas-Jurakh, a Yermak-Neftegaz és a
Kharampur.
A BP több mint 30 éve dolgozik
Oroszországban, első irodáját 1990-ben
nyitotta meg az országban. Legnagyobb
korai upstream befektetése az volt, amikor
1997-ben 10%-os részesedést szerzett a
Sidanco-ban, amely akkoriban az ország
negyedik legnagyobb olajvállalatának
számított. A BP 2003-ban egyesítette
különböző oroszországi upstream eszközeit
a helyi befektető TNK eszközeivel, és így
alakult meg a TNK-BP. A TNK-BP-t 2013ban 55 milliárd dollárért eladták a
Rosznyeftnek, így a BP megkapta jelenlegi
részesedését a nemzeti olajtársaságban.
A BP és a Rosznyeft közötti kapcsolat azért
tartott ki az évek során, mert kölcsönösen
előnyös volt. Egyrészt a BP profitált
Oroszország
alacsony
költségű
termeléséből, ami segítette a növekedést
portfóliójának más részein. A vállalat az
oroszországi eszközeire támaszkodott, hogy
a 2020-ban bemutatott ambiciózus
stratégiája alapján gyorsan kiépítse az
energiaátalakítási üzletágát.
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Másrészt a Rosznyeft a BP-re támaszkodott
fejlett technológiája és berendezései,
tapasztalata és pénzügyi befolyása miatt,
ami segített neki olyan projektek
megvalósításában, amelyek egyébként túl
bonyolultnak
vagy
költségesnek
bizonyultak volna a fejlesztéshez.
Az Equinor követi a példát
A Rosznyeft hasonlóképpen az Equinorhoz
fordult, hogy segítsen neki Oroszország
néhány
kihívást
jelentő
olajipari
lehetőségeinek kiaknázásában. De a norvég
vállalat is úgy döntött, hogy február 28-án
visszalép.
Az Equinor vezérigazgatója, Anders
Opedal közleményében úgy fogalmazott,
hogy a vállalatot "mélyen megrendítette az
ukrajnai invázió, amely szörnyű visszaesést
jelent a világ számára, és gondolunk
mindazokra, akik a katonai akció miatt
szenvednek".
Az ukrajnai konfliktus miatt az Equinor
oroszországi tevékenysége "tarthatatlanná
vált" - mondta. A vállalat nemcsak a
beruházásokat szünteti be az országban,
hanem megkezdi a meglévő ottani közös
vállalataiból való kivonulást is.
Az
Equinor
2013
óta
dolgozik
Oroszországban, ismét elsősorban a
Rosznyeftel. A 2021-es év végén 1,2
milliárd
dollár
értékű
eszközzel
rendelkezett az országban, amelyből
összesen napi 25 ezer hordó kőolajegyenérték
(boepd)
kitermeléssel
rendelkezik. Ezek az eszközök magukban
foglalják a Rosznyeftel közös vállalatokat
Kelet- és Nyugat-Szibériában és a VolgaUrál-formációban, valamint a Zarubezhneft
által
üzemeltetett
Kharyaga
termelésmegosztási
megállapodásban
(PSA) lévő 30%-os részesedését az északi
Timan-Pechora-medencében.
A BP-hez hasonlóan az Equinort is az
alacsony költségű termelés vonzotta
Oroszországba. Támogatása nélkül a
Rosznyeftnek nehézséget okozhat a
termelés fenntartása a kihívásokkal teli
észak-komszomolszkojei nehézolajmezőn
Nyugat-Szibériában, és lehet, hogy nem
lesz képes
kiaknázni a nehezen
kitermelhető
Domanik
mészkőolajformációt, ahol a páros jelenleg egy
hároméves kísérleti programot folytat.

A Shell a következő a sorban
A következő a sorban a Shell volt, amely
február 28-án késő este közölte, hogy kilép
a Gazprommal közös vállalkozásaiból. A
Shell az orosz gázipari óriáscéggel az orosz
Távol-Keleten található, évi 10 millió
tonnás Szahalin-2 LNG-üzemben, valamint
a Gazprom olajipari részlegével, a Gazprom
Neft-tel a nyugat-szibériai Salym Petroleum
olajipari fejlesztésében működik együtt.
A Shell szerves szerepet játszott az orosz
LNG-ágazat beindításában. A Shell volt az
ország első Szahalin-2 LNG-termináljának
eredeti üzemeltetője, és a Gazprom csak
akkor váltotta fel ebben a szerepben, amikor
a projekt már a fejlesztés felénél tartott. A
Gazprom azt remélte, hogy a vállalat
szerepet vállal a tervezett balti LNGterminálban, de a partnerség 2019-ben
meghiúsult, miután a Gazprom a projektben
a szankciókkal sújtott orosz oligarcha,
Arkagyij Rotenburg tulajdonában lévő
partnert vont be.
Mi lesz a következő lépés?
Most, hogy a BP, az Equinor és a Shell
távozott, egyre nagyobb nyomás nehezedik
azokra az IOC-kre, amelyek még mindig
jelentős
jelenléttel
rendelkeznek
Oroszországban. Az első és legfontosabb a
francia TotalEnergies, amely 16%-os
részesedéssel rendelkezik Oroszország
legnagyobb
gáztermelőjében,
a
Novatekben. A vállalat befektetője a
Novatek 2017 végén elindított, 17 millió
tonna/év kapacitású Jamal LNG-üzemének
és a 20 millió tonna/év kapacitású Arctic
LNG-2 üzemének is. Az ExxonMobil
amerikai nagyvállalat eközben a távolkeleti Szahalin-1 olajmezőt üzemelteti, míg
a német Wintershall Dea a Gazpromot segíti
a nyugat-szibériai Urengoj mező mély
gázlelőhelyeinek fejlesztésében.
Sem a TotalEnergies, sem az ExxonMobil
nem nyilatkozott nyilvánosan arról, hogy
fontolgatná a kivonulást Oroszországból.
Az ukrajnai konfliktus miatt Oroszország
ellen bevezetett súlyos nyugati szankciók
azonban megnehezítik az ottani működést,
és a vállalatok valószínűleg folyamatos
nyomás alá kerülnek a kormányok és a nem
kormányzati szervezetek részéről, hogy
hagyják el az országot.
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A következő kérdés az, hogy milyen
külföldi befektetők lépnek majd a helyükre,
ha egyáltalán lesznek. Az indiai vállalatok
aktívan részt vesznek az orosz olaj- és
gáziparban, és Újdelhi visszafogottabban
bírálta Oroszország ukrajnai invázióját. A
kínai állami vállalatok azonban valószínűbb
jelölteknek tűnnek.
Oroszországhoz hasonlóan Kína és a
Nyugat kapcsolata is ellenségesebbé vált,
bár kisebb mértékben, többek között a
demokráciaellenes gyakorlat, az ujgurok
állítólagos
népirtása,
valamint
a
Hongkonggal és Tajvannal kapcsolatos
szándékok miatt. Oroszország és Kína mind
gazdasági, mind politikai kapcsolataik
bővítésére törekszik, amint azt Vlagyimir
Putyin orosz elnök és kínai kollégája, Hszi
Csin-ping februári pekingi találkozója is
bizonyította. A Putyin útja során aláírt
számos megállapodás között a Gazprom és
a CNPC új, évi 10 milliárd köbméter
gázszállításra vonatkozóan állapodott meg.
Amikor 2014-ben, a Krím elcsatolása után
először megromlottak a kapcsolatok a
Nyugattal, Putyin büszkén jelentette ki,
hogy Oroszország Ázsia felé fordul. E
stratégia sikere a nyugati és a kínai érdekek
kiegyensúlyozásában rejlik. Európától
elszigetelve Oroszország kényelmesen
függhet Kínától, amely biztosan kihasználja
majd partnere meggyengült állapotát, ahol
csak tudja.
NewsBase
2022. 03. 01.

Az OPEC+ januárban is alulkínálja a
piacot
Az OPEC+ országok januárban 129%-kal
teljesítették az olajtermelés korlátozásáról
szóló megállapodást, így napi 0,97 millió
hordóval maradtak el a megengedett
termelési szinttől - derül ki az OPEC+
technikai bizottságának ülésére készített
jelentésből.
Az OPEC-országok 133%-kal teljesítették a
megállapodást, termelési szintjük 692 ezer
hordó/nap mennyiséggel maradt el a kijelölt
kvótáktól, míg a nem OPEC-országok 280
ezer hordó/nap mennyiséggel termeltek
kevesebbet a megengedettnél, így 123%-kal
teljesítették
a
megállapodást.

Általánosságban
elmondható,
hogy
januárban az OPEC+ országok 250 000 b/dvel növelték termelésüket decemberhez
képest, ezen belül az OPEC országok közel
200 000 b/d-vel, 23,86 millió b/d-re, a nem
OPEC országok pedig 55 000 b/d-vel, 15,66
millió b/d-re növelték termelésüket.
Az OPEC-országok közül továbbra is
Angola és Nigéria van a legnagyobb
lemaradásban - 255 000 b/d-vel kevesebbet
termeltek a kijelölt kvótáknál, SzaúdArábia pedig közel 90 000 b/d-vel
kevesebbet a megengedettnél. Az OPEC-en
kívüli országok közül Azerbajdzsán (-66
000 b/d), Malajzia (-140 000 b/d) és
Oroszország (-85 000 b/d) van lemaradva.
Így Oroszország és Szaúd-Arábia szinte
azonos szinten - 10,036 millió hordó/nap termel, miután januárban 110%-kal
teljesítette a megállapodást.
Az OPEC+ technikai bizottsága március 1jei ülésén felülvizsgálja a piac értékelését és
az alku végrehajtásának szintjét. Az
eredményeket az OPEC+ miniszteri szintű
ellenőrző
bizottság
elé
terjeszti
megfontolásra. Továbbá a március 2-ára
tervezett teljes körű OPEC+ miniszteri
ülésen értékelik majd azokat.
Az OPEC+ 2021 augusztusától kezdve úgy
döntött, hogy havonta 400 000 bpd-vel
növeli az olajkitermelési kvótákat. A
koalíciós miniszterek havonta üléseznek,
hogy ezt a döntést a piaci feltételekhez
igazítsák. A megállapodásokon azonban
még soha nem változtattak - annak ellenére,
hogy az olajfogyasztók, különösen Kína,
India és az Egyesült Államok (amely
egyben a legnagyobb olajtermelő is), az
erőteljes áremelkedés miatt az OPEC+-t a
kínálat még nagyobb mértékű növelésére
kérték.
Ráadásul az OPEC+ a tervezettnél nagyobb
mértékben alultermeli a piacot olajjal, ami a
számos országban bekövetkezett balesetek
és javítások, valamint az elmúlt évek
beruházásainak hiánya miatt következett
be.
Így
augusztusban
119%-kal,
szeptemberben 115%-kal, októberben
116%-kal,
novemberben
117%-kal,
decemberben
122%-kal
teljesült
a
tranzakció.
NewsBase
2022. 03. 01.
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Az orosz invázió fordulatot hoz a német
energiapolitikában
Németország
általában
eléggé
megbarátkozott azzal, hogy jelentős
mértékben támaszkodik az orosz energiára,
az ehhez kapcsolódó politikai kötöttségek
ellenére.
Az
ország
gázés
szénszükségletének
felét,
kőolajszükségletének pedig valamivel több
mint egyharmadát Oroszországtól szerzi be.
És lelkes támogatója volt az oroszországi
Északi Áramlat 2 vezetéknek, annak
ellenére, hogy az csak növelné ezt a
függőséget.
Ez a régóta tartó támogatás a múlt héten
hirtelen véget ért, amikor Olaf Scholz német
kancellár kijelentette, hogy kormánya
leállítja a tanúsítási folyamatot, amely
ahhoz szükséges, hogy az elkészült Északi
Áramlat 2 gázvezetékből áramolhasson a
gáz. A döntést azután hozták meg, hogy
Vlagyimir Putyin orosz elnök elismerte
Ukrajna keleti szakadár államát, Donyeck
és Luganszkot. Egy nappal később
Moszkva megkezdte Ukrajna többi
részének teljes körű invázióját.
Bár nem teljesen kizárt, hogy az Északi
Áramlat 2 még mindig újraindulhat, ha
Ukrajnában gyorsabb megoldás születik, ez
rendkívül valószínűtlennek tűnik. Az
Oroszországgal szembeni német politika
gyökeres változáson ment keresztül. A
hétvégén a kormány bejelentette, hogy
páncéltörő és légvédelmi felszereléseket
fog Ukrajnának biztosítani, ami a 2.
világháború óta az első alkalom, hogy
halálos
fegyvereket
küld
egy
konfliktusövezetbe. A kezdeti vonakodás
után támogatta a nyugati terveket, amelyek
szerint az orosz bankokat ki kellene zárni a
SWIFT pénzügyi üzenetküldő rendszerből.
Scholz
megerősítette
a
német
energiapolitikában bekövetkezett jelentős
változást is. Az Északi Áramlat 2 hiányában
az ország két LNG-importterminál építését
tervezi
Brunsbuettelben
és
Wilhelmshavenben, miközben lépéseket
tesz az évek óta csökkenő hazai gázellátás
növelésére is.
A holland Gasunie és Vopak vállalatok a
német
Oiltankinggal
közösen
a
Brunsbuettelben épülő, évi 8 milliárd
köbméteres
újragázosítási
terminál
végleges beruházási döntésén (FID)

dolgoznak. 2018-ban előzetes átvételi
megállapodást írtak alá a német RWE
energiakonszernnel, amely a terminál
kapacitásának
"jelentős"
részére
vonatkozik,
de
a
megállapodások
véglegesítése nehézségekbe ütközött. A
kormányzati támogatás - akár szabályozási,
akár pénzügyi - segítheti a projekt
célbaérését.
Ugyanez igaz lehet egy rivális tervre is,
amely egy évi 10 milliárd köbméteres LNGterminálra irányul Wilhelmshavenben, és
amelynek élén az Uniper áll. Az Uniper
azonban azon gondolkodott, hogy a
létesítményt inkább hidrogén fogadására
alakítja át, miután nem sikerült elegendő
kötelező foglalást szerezni a kapacitásra. Ha
azonban az Északi Áramlat 2 meghiúsul, a
projektet támogató európai vállalatok - a
Shell, a Wintershall Dea, az OMV, az Engie
és maga az Uniper - inkább az LNG mögé
állhatnak.
Az egyik ilyen vállalat, a Shell már február
28-án bejelentette, hogy kivonul a
projektből,
miközben
megszakítja
kapcsolatait a Gazprommal az orosz
upstream iparban. Az OMV ugyanezen a
napon közölte, hogy válságtárgyalásokat
folytat a vezetékkel kapcsolatban.
Németország az ukrajnai események
fényében szintén az energiabiztonságra
helyezi a hangsúlyt, és kevésbé az
energetikai átmenetre. Scholz elmondta,
hogy
Németország
a
szükséges
alapterhelési
kapacitás
biztosítása
érdekében lassítani fogja a következő
évtizedben nyugdíjba vonuló atom- és
szénerőműveinek fokozatos leállítását is.
NewsBase
2022. 03. 02.

Lengyelország és Litvánia felgyorsítja a
gázösszeköttetést az orosz ellátási
aggodalmak közepette
A Lengyelországot és Litvániát összekötő
GIPL nevű földgázvezeték a 2022 közepére
tervezett indulásnál korábban, május 1-jén
nyílik meg, összekötve a lengyel hálózatot
egy litvániai cseppfolyósított földgáz
(LNG) terminálhoz vezető útvonallal - írja
a Reuters.
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A korábbi kezdés bejelentésére azt
követően került sor, hogy Oroszország
ukrajnai inváziója miatt aggodalomra adott
okot, hogy az Európába irányuló orosz
gázszállítások megszűnhetnek.
Lengyelország és Litvánia már hetek óta
tárgyalt a projekt korai megkezdéséről az
energiaellátás
megszakadásától
való
félelem közepette - mondták magas rangú
kormányzati források a Reutersnek.
"A geopolitikai feszültségek idején a balti
és finn gázpiacok összekapcsolása az
európai
gázpiaccal
garantálja
az
energiabiztonságot és függetlenséget az
egész régió számára" - mondta Dainius
Kreivys litván energiaügyi miniszter egy
nyilatkozatban.
A GIPL lehetővé teszi Lengyelország
számára, hogy növelje az LNG-importot, és
a balti államokba szállítson gázt, hogy
kiegyenlítse az esetleges megszakításokat.
A csővezetéket, amelynek kapacitása
évente mintegy 2,4 milliárd m3 gáz
szállítására alkalmas mindkét irányba, az
Európai Unió finanszírozta, hogy segítse
Lengyelországot és a balti államokat az
ellátás biztonságának növelésében.
Az orosz Gazprom szállítja Lengyelország
20 milliárd köbméteres gázfogyasztásának
felét, de a hosszú távú szerződés az év
végén lejár, és Varsó nem tervezi annak
megújítását.
Az ország célja, hogy 2022 őszétől a
Lengyelországot Norvégiával összekötő
Baltic
Pipe-on
keresztül
történő
szállításokkal helyettesítse ezeket az
ellátásokat.
NewsBase
2022. 03. 03.

Az OMV lemond a szibériai
gázfelvásárlásról
Az osztrák OMV olajipari vállalat elveti két
nyugat-szibériai
Achimov
gázmezők
megvásárlására vonatkozó tervét, és
újragondolja részvételét az oroszországi
Északi Áramlat 2 gázvezeték projektben is
- közölte a vállalat március 1-jén.
A vállalat szűkszavú közleményében nem
indokolta, hogy miért szünteti meg a
Gazpromnak az Urengoi gázmezőn lévő
Achimov 4A és 5A blokkok megvásárlására

vonatkozó terveit. A döntés azonban azt
követően született, hogy az európai olaj- és
gáziparban tevékenykedő számos társa
hasonló módon visszafogta oroszországi
tevékenységét válaszul Moszkva ukrajnai
inváziójára. A BP, az Equinor és a Shell azt
tervezi, hogy teljesen kivonul, míg a
TotalEnergies tartózkodni fog minden új
beruházástól az országban.
Az OMV már évek óta tárgyalásokat folytat
a 4A és 5A 25%-os részesedések
megszerzéséről, és 2019-ben előzetes
megállapodást kötött arról, hogy 905 millió
eurót (1,01 milliárd dollár) fizet a
Gazpromnak az érdekeltségekért. A
Gazprom 75%-os részesedéssel rendelkezik
a blokkokban, míg a német Wintershall Dea
25%-kal. A partnerek 2021 januárjában
állították termelésbe a 4A blokkot, amelyet
az 5A blokk követett az év áprilisában.
Az OMV nem tett említést arról, hogy
szándékában állna eladni meglévő
oroszországi üzletágát, amely nevezetesen a
Gazprom Juzsno-Russzkoje gázmezőben
való 25%-os részesedését foglalja magában,
amely a Németországba vezető eredeti
Északi Áramlat gázvezetékbe táplálkozik.
Az OMV-t napi 100 000 hordó
olajegyenértékű (boepd) részesedés illeti az
eszközből.
Az OMV egyike a Gazprom Északi Áramlat
2 vezetékének öt európai támogatójának,
amely ugyan elkészült, de még nem folyik
belőle gáz, mivel a tanúsítási folyamat még
nem fejeződött be. Olaf Scholz német
kancellár a múlt héten jelentette be, hogy
kormánya leállítja ezt a folyamatot, és azóta
a svájci székhelyű Északi Áramlat 2
üzemeltető társaság fizetésképtelenségi
eljárást indított.
Az OMV 730 millió eurót (814 millió
dollár) adott kölcsön a Gazpromnak a
projekthez, amelynek összköltsége 11
milliárd dollár.
NewsBase
2022. 03. 03.

Az Északi Áramlat 2 fizetésképtelenné
válása
Az oroszországi Északi Áramlat-2
gázvezeték projekt svájci székhelyű
üzemeltetője fizetésképtelenné vált 10

közölte egy svájci tisztviselő március 1-jén
a helyi rádióval.
Az Egyesült Államok a múlt héten további
szankciókkal sújtotta az Északi Áramlat 2t, válaszul arra, hogy Oroszország elismerte
a kelet-ukrajnai szakadár Donyeck és
Luganszk régiók függetlenségét, Olaf
Scholz német kancellár pedig bejelentette,
hogy kormánya leállítja a vezeték
elindításához
szükséges
tanúsítási
folyamatot.
Az SRF svájci rádióállomásnak nyilatkozva
Zug kanton gazdasági igazgatója, ahol a
Nord Stream 2 AG vállalat székhelye
található, elmondta, hogy a kantoni
hatóságokat aznap arról tájékoztatták, hogy
a vállalkozás nem tudja folytatni
tevékenységét.
"A gazdasági és munkaügyi hivatal vezetője
ma a helyszínen járt, és részletesen
tájékoztatták a helyzetről" - mondta Silvia
Thalmann-Gut.
A tisztviselő később a Financial Timesnak
nyilatkozva tisztázta, hogy a Nord Stream 2
AG hivatalosan még nem jelentett csődöt,
de "masszív fizetési nehézségekkel" nézett
szembe, amelyek lehetetlenné tették a
további működést.
A Nord Stream 2 AG egyelőre nem
nyilatkozott az ügyben. Thalmann-Gut
szerint azonban a vállalat teljes, mintegy
106 fős dolgozói létszáma már megkapta a
felmondásokat az amerikai szankciók miatt.
Az amerikai pénzügyminisztérium február
23-án végrehajtási utasítást adott ki, amely
március 2-ig engedélyezi "a Nord Stream 2
AG-t érintő ügyletek felszámolását", illetve
"bármely olyan szervezetet, amelyben a
Nord Stream 2 AG közvetlenül vagy
közvetve 50%-os vagy annál nagyobb
részesedéssel rendelkezik".
A Nord Stream 2 AG az orosz Gazprom
teljes tulajdonú leányvállalata. A 11
milliárd dolláros gázvezeték tavaly készült
el, miután az Engie, az OMV, a Shell, az
Uniper és a Wintershall Dea európai
energiaipari
vállalatok
kölcsönöket
nyújtottak. Ezek a vállalatok beleegyeztek
abba is, hogy a vezetéken keresztül
gázszállítást kapjanak.
A Shell február 28-án közölte, hogy
megszakítja kapcsolatát az Északi Áramlat2-vel, az OMV pedig március 1-jén közölte,

hogy szintén átgondolja részvételét a
projektben.
NewsBase
2022. 03. 03.

Az ExxonMobil bejelentette
oroszországi kivonulását
Az ExxonMobil bejelentette, hogy
Moszkva ukrajnai inváziója miatt ki kíván
vonulni
az
egyik
legrégebbi
és
legsikeresebb
nemzetközi
olajés
gázprojektből Oroszországban.
Az amerikai olajipari nagyvállalat március
1-jén jelentette be, hogy kivonul az orosz
Távol-Keleten, a Szahalin-sziget partjainál
lévő Szahalin-1 olajipari projektből,
amelynek 1995 óta az üzemeltetője. A
vállalat közleményében azt írta, hogy
"támogatja Ukrajna népét, amely igyekszik
megvédeni szabadságát és nemzetként
maga dönteni a jövőjéről", és "elítéli
Oroszország katonai akcióját, amely sérti
Ukrajna területi integritását és veszélyezteti
népét".
A Szahalin-1 a Csajvo, Odoptu és ArkutunDagi tengeri olajmezőkből áll, amelyekből
az orosz energiaügyi minisztérium adatai
szerint tavaly együttesen napi 230 ezer
hordó kőolaj és több mint 12 milliárd
köbméter földgáz áramlott ki. Az
ExxonMobil
30%-os
részesedéssel
rendelkezik a vállalkozásban, míg az orosz
állami tulajdonú Rosznyeft 20%-kal, a
japán SODECO konzorcium 30%-kal, az
indiai ONGC Videsh Ltd (OVL) pedig
20%-kal.
Az ExxonMobil azt is közölte, hogy nem
fog
új
projektekbe
befektetni
Oroszországban. A bejelentés a halálos
ítéletet jelentheti a Rosneft régóta
halogatott terve számára, amely egy évi 6,2
millió tonnás LNG-terminál építését tervezi
a közeli De-Kastri olajkikötőben, a
Habarovszki régió partjainál. Az orosz
vállalat 2013 óta tárgyal a Rosznyeftel a
projektről, de az elmúlt évben végre a
kezdeti lépések jelei mutatkoztak. Még
januárban a partnerek állítólag pályázatot
készítettek elő a megépítésére.
Az ExxonMobil és más nemzetközi
olajvállalatok (IOC) ellenálltak a Krím
2014-es moszkvai annektálása után az
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oroszországi visszafogásra vonatkozó
felhívásoknak, bár az abban az évben
bevezetett szankciók megakadályozták őket
abban, hogy mélytengeri és sarkvidéki
tengeri projektekben vegyenek részt. Ez
véget
vetett
az
ExxonMobil
tevékenységének a Kara-tengeren, ahol
2014 szeptemberében a Rosznyeftel
közösen fedezte fel az 1 milliárd hordós
Pobeda olajmezőt.
Oroszország múlt heti teljes körű ukrajnai
inváziója sokkal határozottabb reakciót
váltott ki az IOC-k részéről. A BP, az
Equinor és a Shell már bejelentette, hogy el
kívánja hagyni az országot, bár a
TotalEnergies közölte, hogy csak az új
projektekbe való befektetéstől tartózkodik
az országban, de meglévő tevékenységeit
megtartja.
Az osztrák OMV csak annyit mondott, hogy
elveti a Gazprom nyugat-szibériai Achimov
4A/5A projektjében való részesedésének
növelésére
vonatkozó
terveit,
és
felülvizsgálja az Északi Áramlat 2
gázvezetékben való részvételét. A Shell
kilépett az Északi Áramlat 2 vezetékből,
amelynek üzemeltetője a hírek szerint
fizetésképtelenséget jelentett.
A német Wintershall DEA, amely nagyon
szoros kapcsolatban áll a Gazprommal, és
több oroszországi olaj- és gázprojektben is
partner, még nem nyilatkozott arról, hogy
felülvizsgálja-e üzleti tevékenységét az
országban.
NewsBase
2022. 03. 03.

Az Északi Áramlat 2 üzemeltetője
tagadja, hogy fizetésképtelen lenne
A svájci székhelyű Északi Áramlat 2
üzemeltető társaság március 3-án tagadta,
hogy
csődöt
jelentett
volna,
de
megerősítette,
hogy
felmondta
az
alkalmazottak szerződéseit.
Egy svájci tisztviselő március 1-jén a helyi
rádiónak azt mondta, hogy a Nord Stream 2
AG arról tájékoztatta a hatóságokat, hogy
nem tudja folytatni működését, és
fizetésképtelenséget szándékozik jelenteni.
A Nord Stream 2 AG azonban azt
válaszolta, hogy csak azt közölte a
hatóságokkal,
hogy
felmondja
az

alkalmazottakkal kötött szerződéseket, és
nem említette a fizetésképtelenséget.
Az Északi Áramlat 2 sorsa a levegőben lóg,
mivel a német kormány a múlt héten
leállította a kereskedelmi induláshoz
szükséges tanúsítási eljárást. Azóta a
Gazprom európai partnerei elkezdtek
elhatárolódni a projekttől. A Shell közölte,
hogy befejezi részvételét, az OMV azt
mondta, hogy átgondolja álláspontját, a
Wintershall Dea pedig közölte, hogy a
vezeték építéséhez felvett 1,1 milliárd
dolláros hitelét értékvesztésként könyveli
el.
Németország azóta bejelentette az orosz
gázról való leszoktatását célzó terveit,
amelyek két LNG-importterminál építését
foglalják magukban, amelyek lehetővé
teszik az ország számára, hogy Katarból, az
Egyesült Államokból és máshonnan
származó gázt használjon.
Oroszország elítélte az Északi Áramlat 2
leállításáról szóló döntést, és pragmatikus
hozzáállásra szólította fel Németországot.
"A
józan
ész
és
a
gazdasági
megvalósíthatóság azt diktálja, hogy ezt a
létesítményt a lehető leghamarabb be kell
indítani" - mondta Dmitrij Peszkov, a
Kreml szóvivője március 2-án. "A jelenlegi
valósággal kapcsolatos hisztériakeltés
azonban egyelőre lehetetlenné teszi ezt.
Reméljük, hogy ez a hisztéria végül
elmúlik".
Az Északi Áramlat 2 eredetileg 2022 elején
kezdte volna meg a gázszállítást, de a dániai
engedélyezési problémák és az amerikai
szankciók miatt az építkezés késett, és csak
tavaly ősszel fejeződött be.
NewsBase
2022. 03. 04.

A nem kormányzati szervezetek az orosz
olaj- és gázimport teljes embargójára
szólítanak fel
Az EU-nak be kellene tiltania az
Oroszországból származó összes olaj- és
gázimportot, "hogy ne finanszírozza tovább
Putyin Ukrajna elleni háborúját" - követelte
25 európai civil szervezet a vezetőkhöz
intézett nyilvános felhívásában.
Annak érdekében, hogy az orosz
üzemanyagok ne juthassanak be az EU-ba,
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a blokk minden részéből érkező civil
szervezetek azt is követelték, hogy minden
olajtermék származási országát tüntessék
fel, a töltőállomások pedig biztosítsák, hogy
a fogyasztók véletlenül se finanszírozzák
Putyin rezsimjét. Mielőtt teljes embargót
vezetnének be, az országoknak vámot vagy
illetéket kellene kivetniük az orosz fosszilis
tüzelőanyag-szállításokra - mondták.
"Oroszország illegális háborúja Ukrajna
ellen pusztító hatással van országunk
népére. Az orosz rakéták és bombák ukrán
védők és civilek százait ölik meg" - mondta
Heorhij Veremijcsik, az Ukrán Nemzeti
Ökológiai Központ munkatársa. "Ez csak
rosszabb lesz. Sürgősen cselekednünk kell,
hogy megbénítsuk a Putyin-rezsim
képességét a háború finanszírozására.
Oroszország továbbra is kap kifizetéseket
az európai kormányoktól, amelyek
akaratlanul is finanszírozzák Oroszország
Ukrajna elleni támadását. Ennek véget kell
vetni."
Eddig az Oroszország elleni átfogó uniós
szankciók nem érintették közvetlenül az
olajat és a gázt, így továbbra is naponta több
százmillió euró áramlik a Putyin-rezsimhez
- közölték a civil szervezetek, amelyek
becslése szerint csak 2022-ben 80-85
milliárd euróra tehető a kereskedelem.
Ennek a kereskedelemnek az embargója
hatással lesz az energiaárakra, de Putyin
rendkívüli
intézkedései
Ukrajnában
rendkívüli választ követelnek - mondták.
A nem kormányzati szervezetek különböző
intézkedéseket
is
sürgettek
az
olajfogyasztás rövid távú csökkentése
érdekében, például a gépjárműforgalom
csökkentését, az elektromos autók és a
tömegközlekedés használatának fokozását,
a szél- és napenergia fejlesztésének
felgyorsított bővítését, valamint az
energiatakarékos
és
éghajlatbarát
beruházásokba
történő
beruházások
megduplázását.
Mi több, az Európai Bizottságnak el kellene
vetnie azt a javaslatát, hogy az európai
fenntartható finanszírozási taxonómiában a
gázt "zöldnek" minősítsék - mondták. Ez a
taxonómia
útmutatóként
szolgál
a
befektetők számára, hogy segítse őket
annak eldöntésében, milyen beruházások
tekinthetők fenntarthatónak. Az LNGbehozatal bővítésére vonatkozó terveket el

kell vetni - mondták -, és a tagállamoknak
fel kell hagyniuk az élelmiszer- és
takarmánynövények
bioüzemanyagelőállításra való felhasználásával, hogy
enyhítsék a konfliktus okozta ellátási hiány
kockázatát.
A felhívást az ukrán Nemzeti Ökológiai
Központ mellett a következő szervezetek
írták alá: Transport & Environment (EU),
Cittadini
per
l'Aria
(Olaszország),
Legambiente (Olaszország), Réseau Action
Climat
(Franciaország),
DUH
(Németország), Zero (Portugália), Levego
(Magyarország), VCÖ (Ausztria), Green
Transition Denmark (Dánia), FPPE
(Lengyelország), 2Celsius (Románia),
BRAL (Belgium), IEW (Belgium),
Transform Scotland (Egyesült Királyság),
Aviation Environment Federation (Egyesült
Királyság), Milieudefensie (Hollandia),
Campaign for Better Transport (Egyesült
Királyság), Green Economy Institute
(Lengyelország), VšĮ "Žiedinė ekonomika
(Lengyelország), PKE (Lengyel Ökológiai
Klub) (Lengyelország), WAS (Varsói
Szmogriadó) (Lengyelország), INSPRO
(Közügyek Intézete) (Lengyelország), Eco
Union (Spanyolország) és DVI (Litvánia).
NewsBase
2022. 03. 04.

A szlovák állami közműszolgáltató SPP
LNG-t vásárol, hogy növelje
gáztartalékait az ukrán konfliktus
közepette
A szlovák állami Slovensky Plynarensky
Priemysel (Szlovák Gázipari Vállalat, SPP)
először vásárolt cseppfolyósított földgázt
(LNG) - közölte Ondrej Sebesta, az SPP
szóvivője
jelentette
a
szlovák
hírügynökség.
"Ennek a szállításnak köszönhetően
március végéig, illetve a fűtési szezon
végéig kényelmes gázbőségben leszünk, és
nemcsak a háztartások, hanem a vállalatok
számára is, mindenféle fennakadás nélkül"
- mondta a hírügynökség szerint Richard
Sulik gazdasági miniszter.
A hírügynökség jelentése szerint egy másik
szlovákiai, részben állami tulajdonú
gázszállító, az Eustream közölte, hogy nem
tapasztal a gázáramlás csökkenést. Ezzel
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szemben március 1-jén a vállalat arról
számolt be, hogy a Velke Kapusany
belépési ponton keresztül naponta több mint
80 millió köbméter orosz földgáz áramlik
Szlovákiába. A helyzet március elején sem
változott.
Február elején az áramlás 50-60 millió
köbmétert tett ki, majd február 10-e után 20
millióra csökkent, most pedig elérte a tavaly
novemberi és decemberi mennyiséget.
Az Eustream többségi tulajdonosa a szlovák
kormány (51%), a fennmaradó 49%-ot és az
irányítást a cseh-szlovák milliárdosok,
Daniel Kretinsky és Patrik Tkac
tulajdonában lévő cseh Energy and
Industrial Holding (EPH) birtokolja.
NewsBase
2022. 03. 04.

Litvánia leállítja az orosz gáz importját
Klaipėdán keresztül, és elzárja az orosz
áramot
Litvánia leállította az orosz cseppfolyósított
földgáz (LNG) kisebb szállítmányainak
behozatalát Klaipėda kikötőjén keresztül. A
döntés március 3-án lépett hatályba Dainius
Kreivys energiaügyi miniszter szerint -

jelentette március 3-án az LRT.lt, a litván
nemzeti műsorszolgáltató honlapja.
"Az LNG-terminálon keresztül minden
orosz gázimportot leállítottunk - nincs több
kis cargo" - mondta.
Klaipedába rendszeresen hoztak kis LNGszállítmányokat az oroszországi Viszockij
kikötőjéből, ahol az orosz Novatek
vállalatnak van termelő létesítménye.
Kreivys szerint Litvánia, Lettország és
Észtország továbbá megállapodott abban,
hogy március 3-ától megszakítják a
kereskedelmi
célú
áramáramlást
Oroszországból.
"Az Oroszországból érkező kereskedelmi
forgalom minimális technikai szintre
csökken. Ez mindhárom balti állam tegnapi
döntése. A rendszer működését helyi
termeléssel
biztosítjuk,
amelyet
a
Svédországgal,
Lengyelországgal
és
Lettországgal
való
összeköttetéseken
keresztül importálunk" - mondta a
miniszter.
NewsBase
2022. 03. 04.

Zelei Gábor

In Memoriam Sóvágó Gyula
titkára, kedves barátunk 2022. március 2-án
délelőtt elhunyt.
Gyula közel egy hónapja került a győri
kórházba. Temetésének időpontjáról és
helyéről
a
későbbiekben
adunk
tájékoztatást.
A fenti kép 2021. november 4-én készült,
amikor a Baráti Társaság jórészt a
COVIDOS időszak alatt elhunyt tagjairól
tartotta megemlékező beszédét.
Kedves Gyula nyugodj békében!
Jószerencsét!
Mély fájdalommal tudatom, hogy Sóvágó
Gyula okl.bányamérnök az OMBKE
Bányászati Szakosztály Borsodi Helyi
Szervezet Nyugdíjas Baráti Társaság

dr. Ferencsin Imre
a baráti társaság elnöke
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Megkésett búcsú dr. Izsó Istvántól

Súlyos veszteség érte a magyar
bányászközösséget: 2021. november 12-én:
életének 67. évében, türelemmel viselt
hosszú betegség következtében elhunyt dr.
Izsó István bányamérnök, jogász, címzetes
egyetemi docens, bányászattörténész.
Miskolcon született 1955. március
23-án. Édesapja orvos volt, rendelőintézeti
igazgató Edelényben, majd Miskolcon.
Családjának története egészen a 16.
századig nyúlik vissza.
A
Miskolci
Egyetemen
bányamérnökként végezte tanulmányait
1981-ben, ugyanott 1994-ben jogi diplomát
is szerzett. 1987 végéig a Borsodi
Szénbányáknál dolgozott Fekete-völgyön,
különböző beosztásokban. 1987. december
15-től a Miskolci Kerületi Bányaműszaki
Felügyelőségre került, amelynek 1992
szeptemberében vezetőjévé nevezték ki.
1993-tól 2015 júniusáig e szervezet
jogutódjának,
a
Miskolci
Bányakapitányságnak volt a vezetője.
Szakmai körökben országos elismerést
szerzett
lelkiismeretes
munkájával,
segítőkészségével
és
rendkívüli
tájékozottságával. Hivatali teendői mellett
1994 és 2015 között a Miskolci Egyetem
Mérnökgeológiai
Karán
bányajogot
oktatott, 2009 óta pedig címzetes egyetemi
docens volt. Az oktatást két hiánypótló
egyetemi tankönyv megírásával segítette.
2015
júliusától
2019-es
nyugdíjba
vonulásáig a Mátrai Erőmű Zrt.
alkalmazásában állt.

Hivatali munkája során széleskörű
ismeretségre
tett
szert.
Kiváló
kapcsolatokat ápolt a hazai és a külföldi
(főleg szlovákiai) szakmai szervezetekkel,
kollégákkal. Gyakran kérték fel előadások
tartására, hivatali feladatkörében és
bányászattörténészként is. Sok barátja volt,
akikkel rendszeresen találkozott, és
ismereteit, tapasztalatait örömmel osztotta
meg velük. Aktív résztvevője, esetenként
közreműködője volt az OMBKE helyi és
országos rendezvényeinek, valamint a
selmeci
akadémiai
hagyományokat
felelevenítő szakestélyeknek.
Már
egyetemi
hallgatóként
tanulmányozni kezdte a magyar bányászat
történetét és a bányajogot. Idővel e két
szakterület elismert kutatójává vált.
Páratlan szorgalommal és hozzáértéssel
tárta fel szeretett hivatásának nyomtatott és
kéziratos emlékeit, melyeket szkennelve a
Magyar
Elektronikus
Könyvtár
állományában tett közzé. Neki köszönhető,
hogy a bányászat és a kohászat régi (szerzői
jogok alá nem eső) magyar szakirodalma
szinte teljes egészében elérhető és
tanulmányozható
az
interneten.
Gondoskodott
arról,
hogy
kutatómunkájának gyümölcse, 15 ezer
könyv,
tanulmány
és
kéziratos
dokumentum a világhálón egy helyen, a
https://montanisticus.webnode.hu oldalon
is megtalálható legyen.
De
nem
csak
feltárta
a
bányászattörténeti szakirodalmat, hanem
számos könyvet és tanulmányt is publikált
az elmúlt két évtizedben, amelyek
mindegyike hiánypótló a maga nemében.
Érdeklődésének középpontjában eleinte a
bányahatóság és az ehhez kapcsolódó
bányajog kérdései álltak. Később a
nyomtatott és kéziratos források feltárása és
publikálása felé fordult a figyelme. Ennek
köszönhetjük a Bányászati és Kohászati
Lapok, illetve a BKL Bányászat 140
évfolyamának
bibliográfiáját,
amely
elektronikus dokumentum formájában áll
rendelkezésünkre. A magyar bányászat
évezredes
története
elnevezésű
könyvsorozatot két rendkívül fontos
kötettel gazdagította: a közel 1000 oldalas
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bibliográfia és az iparág történeti
eseményeit az államalapítástól 2000-ig
számba vevő kronológia jelentik múltidéző
munkásságának csúcspontját.
Betegségének tudatában is töretlen
lendülettel és odaadással dolgozott. Ebben a
nehéz időszakban született a középkori
magyar
gazdaságtörténet
egyik
legérdekesebb vállalkozásáról, a ThurzóFugger rézmonopóliumról szóló könyve,
amely nagy elismerést és érdeklődést váltott
ki. Családjának története is foglalkoztatta,
amit egy kis füzet formájában ismertetett
meg a széles nyilvánossággal.
A nyomtatott könyvek mellett
elektronikus kiadványokat is készített,
amelyekben
nehezen
hozzáférhető
dokumentumokat gyűjtött össze és tett
közzé, segítve a kutatók és az érdeklődők
tájékozódását. Ezek közül különösen a
selmecbányai
és
a
körmöcbányai
olvasókönyv tarthat számot a figyelmünkre.
Kisebb közleményei és tanulmányai
elsősorban a BKL Bányászat és a
Bányászattörténeti Közlemények hasábjain
jelentek meg. Ezek témái az ókortól a
modern időkig szinte minden történelmi
korszakot érintenek, jelezve a szerző
sokirányú
érdeklődését.
Arról
a
veszteségről,
ami
Magyarország
bányászatát a trianoni határok megvonása
következtében érte, rendkívül érdekes
összeállítást
publikált
2020-ban
a
Honismeret című folyóiratban. Ilyen pontos
adatokkal alátámasztott elemzést eddig
talán még senki nem közölt erről a
fájdalmas témáról. A folyóiratokban
megjelent kisebb munkáit összegyűjtve
Opera breviori címen e-könyv formájában
tette közzé, amely valamennyi fent említett
publikációjával együtt szintén a Magyar
Elektronikus
Könyvtárban
olvasható.
Néhány munkája más internetes helyeken is
elérhető (például Hungaricana, Magyar
Múzeumi
Digitális
Könyvtár
stb.)
tanulmányai pedig az Arcanum Digitális
Tudománytárban ugyancsak kereshetők.
Mindezek alapján elmondhatjuk,
hogy dr. Izsó István elhunytával a magyar
bányászattörténet
egyik
legkiválóbb
kutatóját veszítettük el. Az általa feltárt,
feldolgozott
és
közzétett
anyag
mennyiségét tekintve messze meghaladja a
korábbi kutatók teljesítményét. Alapvető

munkái évtizedekig biztos tájékozódási
pontot jelentenek a szakemberek és az
érdeklődők számára egyaránt.
Bányakapitányi, tudományos és
közéleti tevékenységét számos hazai és
külföldi kitüntetéssel ismerték el, melyek
közül a legfontosabbak:
– a Magyar Köztársasági Érdemrend
kiskeresztje (1998);
– Szent Borbála miniszteri emlékérem
(2001);
– „Za Zásluhy” z Slovenská Banícka
Spoločnosť (2010);
– Minister hospodárstva Slovenskej
republiky: „Čestný odznak ministra za
zachivanie tradícií” (2011);
– „A magyar bányászatért” arany
emlékérem (2011);
–
„Christoph
Traugott
Delius”
emlékérem (2012);
– „Szent Borbála, a bányászat
védőszentje” jubileumi emlékérem (2014);
– „Za Zásluhy” z Banskoštiavnickohodrušský banícky spolok (2017);
– „Péch Antal” arany emlékérem (2021);
– Združenie baníckych spolkov a cechov
Slovenska: „Svätá Barbora” kitüntetés.
Hosszú küzdelmet folytatott a
gyilkos kórral. Aggódva fogadtuk az
egészségi állapotáról érkező híreket. Már
úgy tűnt, hogy a gyógyulás útjára lépett, de
betegsége sajnos kiújult, és legyűrte
gyengülő szervezetét. Mély megrendüléssel
búcsúzunk tőle és mondunk utolsó
Jó szerencsét!

Dr. Izsó István szakirodalmi munkássága
Könyvek
A 90 éves Miskolci Bányakapitányság a
bányászati szakigazgatás évezredes
történetének tükrében. Miskolc, 2001.
Magyar bányajog. Egyetemi jegyzet.
Miskolc, 2004.
Szemelvények a középkori montanisztika
magyarországi
történetének
írott
forrásaiból 1000-1526. Rudabánya,
2006. Érc- és Ásványbányászati
Múzeum, 166 old.
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A

kavicsbányászat jogi szabályozási
rendszere. Miskolc, 2007. Bíbor Kiadó,
113 old. (Egyetemi jegyzet.)
A magyarországi bányajogi szakirodalom
bibliográfiája. Rudabánya, 2008. Érc- és
Ásványbányászati Múzeum, 80 old.
A
montanisztika
magyarországi
történetének levéltári forrásai II.
Sopron, 2009. Központi Bányászati
Múzeum, 127 old.
A
montanisztika
magyarországi
történetének forrásai és szakirodalma.
Budapest, 2010. OMBKE, 943 old. (A
magyar bányászat évezredes története
IV.)
A Miskolci Bányakapitányság kerületének
bányaipara. Miskolc, 2011. 204 old.
A magyar bányászat kronológiája.
Zalaegerszeg – Rudabánya, 2014.
Magyar Olajipari Múzeum – Érc- és
Ásványbányászati Múzeum Alapítvány,
264 old.
A bányahatóság története Magyarországon.
Budapest, 2019. Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat, 129 old.
Thurzó-Fugger
krónika.
A
„besztercebányai rézvállalat” története.
Rudabánya,
2020.
Ércés
Ásványbányászati Múzeum Alapítvány,
142 old.
A miskolci Izsó család története. Miskolc,
2020. Magánkiadás, 40 old.
Elektronikus dokumentumok
Izsó István: A 90
éves
Miskolci
Bányakapitányság
a
bányászati
szakigazgatás
évezredes
története
tükrében. Miskolc, 2001.
A Bányászati és Kohászati Lapok és a BKL
Bányászat
1867-2007.
(1.-140.)
évfolyamainak bibliográfiája. Miskolc,
2008. I. köt.: 520 old, II. köt.: 310 old.
Selmecbánya. Olvasókönyv. Miskolc, 2020.
Körmöcbánya. Olvasókönyv. Miskolc,
2020.
Selmecbánya anno. Képes album. Miskolc,
2020.
Összefonódó életutak. Élet- és korrajz.
Miskolc, 2020.
A Bányakapitányság palotája Mislolcon.
Miskolc, 2020.
A fegyverszünettől a békeszerződésig:
Kronológia és sajtószemle (1918.

október 30. - 1921. december 16.)
Miskolc, 2020.
Bányatörvény-alkotásunk krónikája, 15451945. Miskolc, 2021.
Opera breviori. Miskolc, 2021.
Tanulmányok
90 éves a Miskolci Bányakapitányság. =
BKL Bányászat, 134. évf., 7. sz., 2001.
A bányatárspénztárak jogi szabályozása
Magyarországon. = A Kárpát-medence
bányaegészségügyének története és az
újabb
kutatási
eredmények.
(Tudományos konferencia, Miskolc,
2002. november 12-13.) Miskolc, 2003.
A magyar bányajog fejlődésének átmeneti
időszaka. = Kor-kép. Dokumentumok és
tanulmányok a magyar bányászat 19451958 közötti történetéből. Sopron, 2002.
Központi Bányászati Múzeum, 64-78.
old.
A kőszénbányászat évszázados jogi vitája.
= „Egyedül a közhaszon kedvéért…”
Tanulmányok a 250 éves magyar
szénbányászat tiszteletére. Sopron,
2003. Központo Bányászati Múzeum, 518. old.
The introduction and infkuence of the
Austrian Common Mining Law in
Hungary. = The 150th anniversary of
issue of the Common Mining Law.
(Konference, Hradec nad Moravici,
Czech Republic, 15.-17. 9. 2004.)
Ostrava, 2004. Montanex.
150 éves a bányakapitányságok intézménye
Magyarországon. = BKL Bányászat, 138.
évf., 2005. 1. sz., 8-13. old.
A selmeci bányajogról egy jeles évforduló
alkalmából. = BKL Bányászat, 138. évf.,
2005. 3. sz., 29-34. old.
Adalékok Telkibánya bányászatának 19-20.
századi
történetéhez.
=
Bányászattörténeti Közlemények II.
2006. 47-58. old.
Telkibánya és Rudabánya bányászatáról. =
Konferencia Vyrocie zalozenia Zvazu
hornouhorskych banskych miest 14872007. (Roznava, 30. november 2007.)
Roznava, 2007. Gemersky banícky
spolok Bratstvó.
A magyar bányajog történetének főbb
állomásai.
=
Bányászattörténeti
Közlemények III. 2007. 3-15. old.
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A

bányatárspénztárak
működésének
bányajogi alapjai és felügyelete
Magyarországon.
=
A
magyar
bányaegészségügy története. Budapest,
2007. (Társszerző: Izsó Luca.)
Körmöcbánya bányászatának története. =
Bányászattörténeti Közlemények V.
2008. 106-121. old. (Forrásközlés.)
Tudósítások
a
Magyar
Királyság
ásványkincseiről és bányászatáról a
XVII. század közepétől 1830-ig
Európában megjelent periodikákban. =
Bányászattörténeti Közlemények VII.
2009. 29-54. old.
Bányászattörténetünk legkorábbi irodalmi
forrásairól.
=
Bányászattörténeti
Közlemények VIII. 2009. 3-34. old.
A magyar nyelven megjelent első bányajogi
értekezés.
=
Bányászattörténeti
Közlemények XVII. 2014. 73-100. old.
(Forrásközlés.)
Selmecbánya bányászatának kezdeteiről. =
BKL Bányászat, 151. évf., 2018. 4. sz.,
31-37. old. = Bányászattörténeti
Közlemények XXV-XXVI., 2018. 3-20.
old
Természettudományos
érdeklődés
Magyarország és Erdély bányászata iránt

a XVII. század közepétől kezdődően. =
BKL Bányászat, 153. évf., 2020. 1. sz.,
17-23. old.
Az ásványi anyagok világának bemutatása a
legkorábbi, magyar nyelven megjelent
enciklopédiában. = Bányászattörténeti
Közlemények XXVII-XXVIII., 2019.
28-42. old.
Magyarország bányászata Luigi Ferdinando
Marsigli Duna-monográfiájában. =
Bányászattörténeti Közlemények XXIXXXX. 2020. 27-44. old.
Bányaszerencsétlenségek a történelmi
Magyarországon (1867-1916). = BKL
Bányászat, Kőolaj és Földgáz, 153. évf.,
2020. 4. sz., 22-27. old.
Magyarország bányászata és a trianoni
békeszerződés. = Honismeret, 2020. 6.
sz., 79-84. old.
Ptolemaiosz
Szarmata-hegyeiről.
=
Bányászattörténeti Közlemények, XXXIXXXII., 2021.
Hadobás Sándor
Rudabánya

FÖCIK Hírek

Megjelent a Társulat március-áprilisi hírlevele
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

Megjelent Társulatunk március-áprilisi
programjait és híreinket tartalmazó
Hírlevelünk! Innen letölthető.
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Miskolci Egyetem Hírei

Szándéknyilatkozatot írt alá az Ibériai Nanotechnológiai Kutatóközponttal az egyetemet
fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány és az Innovációs és Technológiai
Minisztérium 2022.02.18-án délelőtt
„Ez a szándéknyilatkozat jelképezi a
Miskolci
Egyetem
modellváltásának
lényegét, amely az intézmény nemzetközi
elismertségét és versenyképességét fogja
növelni” – hangzott el Varga Judittól. Az
igazságügyi miniszter az Universitas
Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumának
elnökeként elmondta: a több száz éves itteni
öntészeti és kohászati képzés alapozta meg
azt, hogy az egyetem immáron szintet
léphessen. Úgy fogalmazott, az új
felsőoktatási stratégia legfontosabb helyi
elemének, a tudományos és innovációs
platformként szolgáló majdan Science Park
életében meghatározó szegmens lehet a
nanotechnológia.

is választ talál” – húzta alá az Ibériai
Nanotechnológiai
Kutatóközpont
főigazgató. Lars Montelius az emberiség
számára kiemelten hasznos kutatási
területek között említette a precíziós
orvostudományi technológiákat.

„Ezzel az együttműködéssel részeivé
válhatunk
annak
az
innovációs
ökoszisztémának, ami az elöregedő
társadalmak jelentette kihívásokra, az
életmódunkból adódó felvetésekre és az új
ipari munkahelyek teremtésének kérdésére

Lars Montelius

Bővebb információt itt olvashatnak.
Forrás: minap.hu

Az következő bányász valétaelnök és valétapénztáros bemutatkozása
A
hagyományainknak
megfelelően
megválasztásra került a következő Bányász
Valéta elnök és Valéta pénztáros.
Szeretnénk röviden, néhány mondatban
bemutatkozni, illetve az elérhetőségünket
megadni, hogy ha szükségesnek érzik el
tudjanak érni minket.

becsületes nevünk. Jász- Nagykun- Szolnok
megyei Tiszaszőlősön, illetve a Békés
megyei Eleken élünk. 2019 őszén kezdtük
meg tanulmányainkat a Miskolci Egyetem
Műszaki földtudományi alapszakán, később
pedig mindketten olaj- és gázmérnöki
irányba szakosodtunk.

Jó szerencsét!

Elsős évünkben a bAlekhéten ismerkedtünk
meg először a számunkra oly becses
Selmeci Diákhagyományokkal. Amikor a
„bemutatkozás” szóra gondolunk, akkor

Szabó Bence Milán a. Csendes halál és
Bedő Tibor Dániel a. Lököm a sódert a
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mindkettőnknek ugyanaz jut az eszünkbe: a
bAlekoktatások, amikor vigyázzba állva
hangosan kellett Firmáinknak bemutatni
magunkat, részletesen elmesélni, hogy
miért jöttünk ide, mik a terveink,
motivációink.
Igyekeztük a bemutatkozásunkat rövidre
fogni, mivel úgy gondoljuk, hogy a
személyes
találkozások,
közös
Szakestélyek, beszélgetések jelentenek
igazán sokat. Szívből reméljük, hogy
hamarosan találkozhatunk.

Jó szerencsét!
*Elérhetőségünk:*
Valéta elnök: Szabó Bence Milán a.
Csendes halál
e-mail: szabobence0106@gmail.com
telefonszám: +36/709039538
Valéta pénztáros: Bedő Tibor Dániel a.
Lököm a sódert
e-mail: bedo.dani99@gmail.com
telefonszám: +36/307510256
* * *

Pecsét István üzenete
Pecsét István február 25-én szeretett volna
elindulni, de rajta kívül álló okok miatt el
kellett halasztania.
„A mai napon nem tudtam elindulni
Kínába.
Nincsenek szavak, hiszen nehéz lenne
leírnom bármit is, ami kifejezné a hatalmas
csalódottságomat.
Hiszen már nagyon szeretném elkezdeni az
immunoterápiai gyógykezelést, amit az
állapotom már igencsak megkövetel, de
még türelmesnek- és összeszedettnek kell
lennem.
Az utazásban kívülálló okok miatt történt
változás, de semmiképpen sem a tegnapi
napon kirobbant események befolyásolták a
repülőjáratot. (Részletek majd később, és
bővebben!)
Az indulásom új időpontja március 23-a,
Varsóból Tianjin városába, onnét pedig
Guangzhou városa az úticél.
Az átfoglalt repülőjegyek már megvannak,
ezért már számolom a napokat az indulásig!
Jelen bejegyzésemmel szeretném átadni a
„KÖSZÖNETET”
mindazon
támogatóimnak, akik imáikkal, szavaikkal,
avagy adományaikkal támogatják a
gyógykezelésemet
ebben
a
nehéz
küzdelmemben, és ezáltal éreztetik velem,
hogy nincs minden veszve!
Őszintén hiszem, hogy újból le tudom
győzni a daganatot, hiszen kitartásom és
hitem vezet az utamon!

Az adománygyűjtést pedig addig is
folytatom, hiszen már a kitűzött összeghez
is közel járok, ami nektek köszönhetek.
Köszönöm az eddigi adományokat, már
10,4 millió forint (banki hitelemmel együtt)
fölött járunk!
Támogatási
lehetőségek
közvetlen
átutalással,
személyesen
a
magánszámlámra:
I-1. Magyarországi belföldi támogatás
esetén:
Számlatulajdonos: Pecsét István
Bankfiók: Erste bank
Számlaszám:
11600006-0000000051152129
Közlemény rovat: „Adomány Pecsét István
részére”
I-2. Paypal támogatás esetén:
Név: István Pecsét
E-mail cím: pecset.istvan@gmail.com
Felhasználónév: @pecset
Üzenet rovat: „Adomány István Pecsét
részére”
Korinthusbeliekhez írt I. levél 15:57 De
hála az Istennek, a ki a diadalmat adja
nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus.
Jó szerencsét!
Morvai Tibor
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Könyvismertetés

Örömmel értesítjük Tisztelt Tagtársainkat,
hogy a részben Egyesületünk támogatásával
megjelent tagtársunk, dr. Fricz-Molnár
Péter „Selmeci írások” című kötete. A
könyv B/5 méretű, keményborítású, 357
oldalas, színes és gazdagon illusztrált,
számos eddig publikálatlan régi selmeci
kordokumentummal. Az 50 rövidebb írás 3
- akadémia-, város- és családtörténeti fejezetre tagolódik, melyek szorosan össze
is kapcsolódnak. A szerző javarészt a
korábban különféle szaklapokban publikált

tanulmányait foglalta egy kötetbe. A
kiadvány 200 példányban jelenik meg.
A hozzávetőlegesen 110 példányú könyv
egyes darabjainak beszerezhetőségről
későbbi lapszámunkban adunk tudósítást,
tekintve, hogy a teljes példányszám
nyomdai elkészülte március végére várható.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Nyolcvanöt év szénhidrogén-bányászat leltára és elszámolása
A kezdet
A mai Magyarország területén a
szénhidrogén kutatás legfontosabb éve
1937, amikor az ipari méretű és
gazdaságosan kitermelhető szénhidrogénfelhalmozódásokat megtalálták, illetve a
szénhidrogén kitermelés megkezdődött
Budafán és Bükkszéken.
A budafapusztai első (B-1. jelű) fúrást
1936. július 13. és 1936. december 2. között
mélyítették, 1754 méter mélységig. Ugyan

a fúrócső itt megszorult, így a fúrást nem
tudták szabályszerűen befejezni és
kivizsgálni, azonban a kutat mégis
kiképezték termelésre. A kút az 1066 –
1085 méter közötti homokkőrétegekből 15
mm-es fúvókán napi 418 000 köbméter
földgázt és eleinte heti 2,5 vagon jó
minőségű kőolajat adott. A kitermelés
1937. február 9-én indult.

Budafapuszta-1. fúrás, 1937

A biztató eredmények alapján 1937. április
14-én megkezdték a Budafapuszta-2. számú
fúrást, amelynek munkálatai 1937.
szeptember 29-én fejeződtek be. A
november 1-én megkezdett termeléskor a
kút 10 mm-es fúvókán keresztül napi
10 300 köbméter földgázt és 62-65

köbméter jó minőségű, benzin-dús kőolajat
adott. Magyarországon ettől az időponttól
számíthatjuk az ipari méretű szénhidrogéntermelés kezdetét és a szénhidrogéniparnak
a gazdaságban meghatározó jelentőségét.
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Budafapuszta-2. számú kút kútfejszerelvénye, 1937

Bükkszéken a Kincstár 1936. december 6án indította meg az első mélyfúrást. A
Bükkszék-1. számú fúrásnál már 135-138
méter
mélységben
jelentkeztek
kőolajnyomok. A fúrás folytatásakor 1937.
február 21-én 263 méter mélyben vízmentes
kőolajtartalmú szint jelentkezett, ebből
kanalazással pár nap alatt 150 liter kőolajat
lehetett kitermelni. Továbbfúrást követően
a fúrólyuk 326 és 388 méter közötti
szakaszából már 200-300 liter kőolaj volt
pár napon át kanalazható és helyenként

mélyebben is volt kőolajnyom. A
kutatófúrást 1937. szeptember 16-án
fejezték be. Az első fúrás biztató eredménye
indokolta azt, hogy teljes erővel indítsák
meg a bükkszéki boltozat megkutatását. A
kőolaj kitermelése 1937. április 28-án
megkezdődött
túlnyomórészt
dugattyúzással és kanalazással, azonban a
kezdetben három kút felszállva is termelt
kőolajat.

Bükkszéki fúrások és kutak, 1937
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A szénhidrogén-bányászat mérföldkövei
Számtalan fontos esemény volt a
magyarországi
szénhidrogén-bányászat
életében 1937 óta, azonban a legfontosabb
mérföldkövek az alábbiak (szerző által
kiemelt):
• 1937 – Bükkszék (Kincstár) és
Budafa (EUROGASCO),
• 1938 – Magyar-Amerikai Olajipari
Rt. (MAORT), Dunántúl,
• 1940 – Magyar – Német
Ásványolajművek Rt. (MANÁT),
Nagyalföld,
• 1941 – Magyar-Olasz Olajipari Rt.
(MOLÁRT),
Erdély
és
Horvátország,
• 1944 – Magyar-Szovjet közös
vállalatok,
• 1948 – Államosítás, MagyarSzovjet közös vállalatok,
• 1955 – Szovjetek lemondanak a
jóvátételről, Kőolajipari Tröszt
(KT),
• 1957 – Országos Kőolaj- és
Gázipari Tröszt (OKGT), 24
vállalat,
• 1965
–
Legnagyobb
szénhidrogénmező
felfedezése,
Algyő
• 1978 – Kőolaj-és Földgázbányászati
Biztonsági
Szabályzat,
Fúrás
(KFBSZ), Gáz- és Olajipari
Műszaki Biztonsági Szabályzat
(GOMBSZ),
• 1989 – OKGT szétesése,
• 1991 – Magyar Olaj és Gázipari Rt.
(MOL),
• 1991 – Koncessziós törvény (1991.
évi XVI. törvény)
• 1993 – Bányatörvény (1993. évi
XLVIII. törvény)
• 1997 – Első koncessziós fúrás
• 2006 – Legmélyebb fúrás Makó-7.
6085,0
méter
talpmélységgel
(TXM)
• 2010 – KFBSZ [2/2010. (I. 4.)
KHEM
rendelet],
Mélyfúrási
Biztonsági Szabályzat (MBSZ)
[6/2010. (VII.30.) NFM rendelet]
• 2016 – 100 milliomodik tonna
kőolaj kitermelése

A szénhidrogénvagyon leltár és
elszámolás
A
szénhidrogén
ásványvagyon
nyilvántartás, a nyilvánosságra hozott
adatok (Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat, Központi Statisztikai Hivatal) és
a magángyűjtés adatai alapján megkísérlem
röviden összeállítani az elmúlt 85 év
szénhidrogénvagyon
leltárát
és
elszámolását. A nyilvános adatok 1937 és
2020. január 1. között találhatók meg
különböző felületeken. Tudom, hogy ez az
összeállítás nem lehet teljes, azonban
remélem, hogy ezt senki sem fogja a
szememre hányni, és egy átfogó képet ad 85
év munkájáról.
A részletes összeállítás előtt tisztázni kell néhány
alapfogalmat:
•
Ásványvagyon: Az ásványi nyersanyagoknak
azon része, amelynek mennyiségét és minőségét
földtani, valamint bányaműszaki- és gazdasági
szempontok alapján becsléssel vagy számítással
határozzák meg.
•
Szénhidrogénvagyon:
Reménybeli
szénhidrogénvagyon,
felfedezett
szénhidrogénvagyon,
kezdeti
földtani
szénhidrogénvagyon,
földtani
szénhidrogénvagyon,
kitermelhető
szénhidrogénvagyon,
kitermelt
szénhidrogénvagyon.
•
Reménybeli szénhidrogénvagyon: Földtani
meggondolások, közvetett földtani ismeretek
alapján a jövőben felfedezhető, feltételezhetően
kitermelhető
szénhidrogénvagyon
í8prognosztikus vagyon).
•
Felfedezett
szénhidrogénvagyon:
A
szénhidrogének jelenlétét kút- /rétegvizsgálat
vagy
teszterezés
és
fúrólyuk-geofizikai
szelvényezés bizonyítja, de még nincs termelésbe
állítva.

•

•

•

•

Kezdeti földtani szénhidrogénvagyon: A
földfelszínen vagy a felszín alatt természetes
módon, hagyományos vagy nem hagyományos
előfordulásokban/telepekben
található
szénhidrogén teljes (kitermelhető és nem
kitermelhető) mennyisége, beleértve a kitermelt,
a felfedezett és a fel nem fedezett (reménybeli)
vagyonrészt.
Földtani szénhidrogénvagyon: A telepekben
elhelyezkedő, a kitermelést megelőző kezdeti
teljes kőolaj- és/vagy földgázmennyiség,
amelynek bizonyos hányada a telepek
leművelése után visszamarad.
Kitermelhető
szénhidrogénvagyon:
Szénhidrogén mennyiség, amely felfedezett vagy
még fel nem fedezett előfordulásokból vélhetően
kitermelhető lesz.
Kitermelt szénhidrogénvagyon: A kezdeti
földtani vagyonnak az a része, amelyet egy adott
időpontig kitermeltek. Az összesített kitermelt
vagyon a kezdeti földtani vagyonból egy adott
időpontig kitermelt szénhidrogén mennyiség. Az
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éves termelés az éves határnaptól a következő
határnapig kitermelt mennyiség.

A mai Magyarország területén az elmúlt 85
év során 304 szénhidrogénmezőt fedeztek
fel, melyek összesített kitermelhető
szénhidrogénvagyona megközelítőleg 2,9
milliárd hordó kőolaj-olajegyenérték.
(Olajegyenérték vagy kőolaj-egyenérték annak az
energiának a mértékegysége, amely adott mennyiségű
energia előállításához elégetendő kőolaj tömegét adja
meg. Az energetikában használatos tonna kőolajegyenérték (ton of oil equivalent = toe) az egy tonna
kőolajban található energia mennyiségét jelenti, amely
41,868 gigajoule (GJ) vagy 11,63 megawattóra (MWh).
Használják még a hordó kőolaj-egyenértéket (barrel of oil
equivalent = boe) is, amely 0,146 tonna kőolajegyenértéknek felel meg. A földgáz hőmennyiségi alapon –
a földgáz fűtőértékének figyelembevételével – kőolajra
történő átszámítása után kapott egyenértéke, az 1 boe =
160-170 normál m3 földgázzal egyenlő). A máig

feltárt kitermelhető vagyon körülbelül
kétharmadát a gáznemű és egyharmadát a

folyékony (kőolaj és gázkondenzátum)
szénhidrogének teszik ki. Az eddig
kitermelt kb. 2,4 milliárd hordó kőolajegyenérték nagyobb része földgáz, kisebb
része kőolaj.
A kombinált kutatástörténeti diagramon
látható, hogy hol és mikor volt az első
találat, a találatok milyen méretarányba
esnek, milyen trendet alkot a lefutásuk,
mikor volt a kutatás aranykora, mikortól
vált éretté a medence, az egyes kutatási
eszközök, módszerek bevezetése, felfutása
milyen hatással volt a találati arányokra.
Ugyanez leolvasható a szénhidrogén
termelési diagramról is, csak itt egy időbeli
elcsúszás tapasztalható a kutatási görbékhez
képest, hiszen a telepek, mezők termelésbe
állításához időre volt szükség.

Magyarországi kombinált szénhidrogén kutatástörténeti diagram (Forrás: MBFSZ adattár, IHS Markit)

Magyarországon szénhidrogén kutatás- és
termelés céljából 1937-től 2020. január 1-ig
lemélyítettek 8487 fúrást, 15 311 800 méter
összhosszban, átlagmélység 1804 méter. A
legtöbb, 491 605 métert 1961-ben fúrták. A
fúrások zöme függőlegesen, azonban több
mint 850 fúrás irányított ferde fúrással és
125 fúrás pedig irányított vízszintes fúrással
mélyült. A legnagyobb talpi kitérés
irányított ferde fúrásnál 1950 méter,
irányított vízszintes fúrásnál pedig 947,2
méter.
A
legtöbb
fúróés

lyukbefejező/kútjavító berendezés 1987ben dolgozott: összesen 75, ebből 23
fúróberendezés
és
52
lyukbefejező/kútjavító berendezés. A 4500
méternél mélyebb szénhidrogén kutató
fúrások száma 11, a legmélyebb fúrás a
Makó-7. 6085,0 méter talpmélységgel
(TXM, 2006). A szénhidrogén-bányászat
(kutatás, mezőbővítés, termelés) során 77
kőolaj-, földgáz-, széndioxid-, hévíz- és
gőzkitörés következett be, a legutolsó 2008ban volt.
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A nyilvántartás 2016. január 1-i állapot
szerint a megtalált 304 hagyományos
szénhidrogénmezőnek 1429 telepe, 9 nem
hagyományosnak 25 megkülönböztetett
tároló szintje és 29 szénhidrogén- vagy
széndioxid mezőhöz tartozó 74 széndioxid
telepe ismert. A kőolaj kezdeti földtani
vagyon 331,2 millió tonna és kitermelhető
vagyon 121,8 millió tonna volt, kitermeltek
100,5 millió tonnát és így a maradék
kitermelhető kőolaj 21,3 millió tonna. Ez
2020. január 1-ig a következőképpen
alakult: kitermeltek 103,571 millió tonna
kőolajat és így a maradék kitermelhető
kőolaj 18,229 millió tonna. A szénhidrogén
földgáz kezdeti földtani vagyon 426,0
milliárd m3 és kitermelhető vagyon 316,3

milliárd m3 volt, kitermeltek 236,3 milliárd
m3-t és így a maradék kitermelhető
szénhidrogén földgáz 80,1 milliárd m3. Ez
2020. január 1-ig a következőképpen
alakult: kitermeltek 243,7 milliárd m3
szénhidrogén földgázt és így a maradék
kitermelhető szénhidrogén földgáz 72,6
milliárd m3. A nem hagyományos
szénhidrogén földgáz kezdeti földtani
vagyon 3926,4 milliárd m3 volt, összesen
csak 39,1 millió m3 termeltek ki. A
széndioxid földgáz kezdeti földtani
vagyona 54,8 milliárd m3 volt, kitermeltek
9,9 milliárd m3-t és így a maradék
kitermelhető széndioxid földgáz 44,9
milliárd m3.

Magyarország kőolaj- és földgáztermelése 1937-2020. január 1. között (Forrás: MBFSZ adatbázis)

A MBFSZ nyilvántartása szerint a 2020.
január 1-én a földtani és a kitermelhető
szénhidrogén és széndioxidgáz vagyon:
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Megjegyzés: 1 m3 kőolaj = 0,8265 tonna, 1000 m3 szénhidrogén földgáz = 1 tonna

Földtani szénhidrogénvagyon alakulása 2009-2020 között (Forrás: MBFSZ adatbázis)

1937-től 2020. január 1-ig a következő
országok befektetői biztosították a kutatási
engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel
rendelkező
bányavállalkozók
magyarországi szénhidrogén kutatását,
feltárását és termelését: magyarországi,
amerikai
egyesült
államokbeli,
olaszországi, kanadai, hollandiai, nagy
britanniai,
franciaországi,
ausztriai,
svédországi, németországi, szlovákiai,
oroszországi, szerbiai, ukrajnai és kínai.
Kutatási,
feltárási
és
termelési
tevékenységet (operációt) az idők folyamán
összesen
39
bányavállalkozó,
Magyarországon
bejegyzett
társaság
végezte. A 2019-ben 332 nyilvántartott

kőolaj- és földgáz bányaterületen 26
bányavállalkozó tevékenykedett.
A szénhidrogén-bányászathoz köthető
értékek
A szénhidrogén-bányászathoz köthető
értékek tára óriási, szinte felmérhetetlen,
azonban
néhány
elérhető
és
számszerűsíthető
adatot
érdemes
megemlíteni:
Lakótelep: Az iparban dolgozók számára
Bázakerettyén,
Lovásziban,
Nagylengyelben,
Nagykanizsán,
Mezőkeresztesen, Szolnokon és SzegedAlgyőn építettek lakótelepet.
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Közterület: 24 településen 63 közterület
(utca, tér) neve a szénhidrogén-bányászattal
kapcsolatos.
Termálfürdő: 112 meddő szénhidrogénkutató kutat képeztek ki hévíztermelésre,
ezek közül 60 kútból 48 termálfürdő létesült
és 2022-ben még 38 üzemel.
Emlékhely: 45 településen van 75
emlékhely és/vagy kiállítóhely.
Múzeum: A Magyar Olaj- és Gázipari
Múzeumot (MOGIM) 1969-ben alapították
Zalaegerszegen, 30 000 m2 területén
szabadtéri- és beltéri állandó kiállítás,
illetve szoborpark van.
Középfokú
oktatás:
Az
1951-ben
Nagykanizsán alapított Zsigmondy Vilmos
Kőolajbányászati
és
Mélyfúróipari
Technikum
még
ma
is
képez
szakmunkásokat és technikusokat. A Szabó
József Geológiai Technikum (Budapest
1951-1972)
majd
Szakközépiskola
(Tatabánya
1968-1991)
számtalan
technikust
adott
a
szénhidrogénbányászatnak. A Békéscsabai SzC
Vásárhelyi Pál Technikumban 1998-2014
között geológus technikusokat képeztek,
majd ezt követően fluidumkitermelő
technikus képzésre álltak át. A Várpalotai
Szakmunkásképző Iskola 1958-1994 között
képzett
mélyfúró,
kútüzemeltető,
olajbányász és szénhidrogén kitermelő
szakmunkásokat. Egy ideig volt Orosházán
is olajbányász szakmunkásképzés, továbbá
minden OKGT vállalat saját szervezésű
felnőttoktatás keretén belül képzett
szakmunkásokat, szervezett szakmunkás és
technikus továbbképzéseket.
Felsőfokú
oktatás:
Selmecbányáról
Sopronba
áttelepített
egyetem
Bányamérnöki Karán 1944-ben hozták létre
az Alapítványi Olajkutatási- és termelési
Tanszéket. Sok elvetélt kísérlet után a
minisztertanács
1951.
július
1-vel
megalapította a Miskolci Műszaki Egyetem
Soproni Olajtermelési Tanszékét, amely
1951. szeptember 1-jén kezdte meg oktatónevelő tevékenységét. Miskolcra történt
áthelyezése, több belső szervezeti átalakítás
után ma is képzi az olaj- és gázmérnököket.
A Miskolci Egyetemről sok geológus-,
geofizikus- és bányagépész mérnök,
továbbá sok Budapesten, Debrecenben,
Szegeden és Pécsett végzett földtani
diplomás jött a szénhidrogén-bányászatba.

Meg kell említeni, hogy Szovjetunióban és
Romániában
végzett
olajmérnökök
dolgoztak, illetve dolgoznak ma is a
szakmában.
Magyar Tudományos Akadémia: Rendes
tag: Papp Simon geológus (1946), Pápay
József olajmérnök (2004)
Állami- és Széchenyi-díj: Tóth Ferenc
főfúrómester
(1970),
Vad
János
főfúrómester (1970), Bán Ákos olajmérnök
(1973), Dank Viktor geológus (1973), Pápa
Aladár olajmérnök (1983), Papp Simon
geológus (1990, poszthumusz), Pápay
József olajmérnök (2009)
Könyv: 346 db regény, verseskötet,
tudományos, műszaki, gazdasági, politikai,
szociográfiai, visszaemlékezés és vállalati
kiadvány található a szénhidrogénbányászattal kapcsolatban, amelyeket
különböző kiadók adtak ki. Mini könyvek
száma 10 db.
Színház: „Csinn-bumm cirkusz” (alapítva:
1953. december 31., Nagylengyel), sok
fellépés. „Kőtövis” irodalmi színpad
(Vezetője:
Trömbőczky
Péter
okl.
olajmérnök), legsikeresebb az 1972-es KiMit-Tud-on bemutatott „Kitörés” dráma,
ennek az együttesnek volt tagja 1975-1979
között Mucsi Zoltán, a későbbi Jászai Mari
díjas, érdemes művész. Barát Endre: Fekete
arany (Szegedi Állami Nemzeti Színház,
1953. január 9.). Galgóczi Erzsébet:
Vidravas (Nemzeti Színház, 1989. március
9.).
Zene: 1946-ban alakult a Nagykanizsai
Olajbányász Fúvószenekar, 1969-ben
Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar,
1970-ben
az
Alföldi
Olajbányász
Fúvószenekar (Szolnok) és ugyancsak
1970-ben az Olajbányász Női Kórus
(Siófok). Ezek közül ma már csak a
tótkomlósi és a szolnoki él, az is csak a
nevében Olajbányász, a szakma nem
támogatja egyiket sem és alapítványként
működnek.
Játékfilm: Gyarmat a föld alatt (Magyar
Filmgyártó Nemzeti Vállalat, 1951.
szeptember 16.); Dübörgő csend (Budapest
Stúdió, 1978. január 19.)
Dokumentumfilm: Számtalan filmhíradóés dokumentumfilm készült, ezek közül a
legátfogóbb Kóthy Judit – Topits Judit –
Pécsi Vera: Olaj, olaj, olaj! Fejezetek a
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magyar kőolaj- és földgázipar történetéből
(KLT Kulturális Kft., 2007).
Sport:
Minden
településen,
ahol
szénhidrogén-bányászat folyt, a helyi
sportklubokat támogatta a szakma. A
sportklubokban a sakk szakosztálytól a
vízilabda szakosztályon keresztül a
labdarugó szakosztályig szinte minden
sportág képviselte magát. Ezek közül is
kiemelkedett a SZEOL = Szegedi Egyetemi
Olajipari SC (1969-1987), a Szolnoki
Olajbányász SE (1958-2004) és a Siófoki
Bányász SE (1956-2000). Ma már egyetlen
helyi sportegyesületet sem támogat a
szénhidrogénipar, a szolnoki kosárlabdások
is csak a nevükben (Szolnoki Olajbányász
KK) emlékezik a múltra. A MOL minőségi
sportot támogat egyedi szerződésekkel.
Emlékkupa, korsó, pohár: Különböző
események, évfordulók, szakestélyek,
konferenciák és egyéb alkalmakra kiadottak
száma 345 db. Olyan különlegességek is
találhatók közöttük, mint üveg, bőr és fa.
Emlékérme és plakett: Különböző
események, évfordulók, szakestélyek,
közgyűlések, neves személyek emlékére és
egyéb alkalmakra kiadottak száma 262 db.
Dísztányér, váza, hamutartó: Különböző
eseményekre, évfordulókra, szakestélyekre,

Könyv

tanácskozásokra, egyéb alkalmakra és
vállalati ajándékoknak készítettek száma 24
db.
Filatélia: Magyar Posta által kiadott
bélyegek száma 4 db (25 éves a magyar
kőolaj, 1937-1962, Vasúti tartálykocsi
1963, 25 éves a Magyar-Szovjet Műszaki –
Tudományos Együttműködés 1974, Szojuz
gázvezeték 1979). Különböző események,
évfordulók, kiállítások és konferenciák
alkalmából 18 db emléklap és 15 alkalmi
bélyegzés lelhető fel. Levelezőlap:
MOGIM, szénhidrogénbányász települések
24 db.
Gyufacímke,
papírszalvéta,
fali-és
kártyanaptár,
asztali
zászló:
Alkalmanként, egy-egy eseményre kiadott
vagy vállalati reklám anyag 55 db.
Jelvény,
kitűző:
Vállalati
vagy
alkalmanként készítettek száma 38 db.
Öltözékkellék: Vállalati emblémás vagy
feliratos nyakkendő 10 db, nyakkendőtű 7
db, mandzsettagomb 2 pár.
Üzemi lap: Kettő, havonta megjelenő üzemi
lap volt a szénhidrogén-bányászat területén,
a Dunántúli Olajmunkás és az Alföldi
Olajbányász, azonban mindkettő az 1980-as
évek végén megszűnt.

Bélyeg

Plakett
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Sportegyesületek

Alföldi Olajbányász Fúvószenekar

Egyesület: A még mindössze három és
féléves magyar kőolajtermelés szolgálatába
állott, az iparág változatos terület dolgozó
főleg
bányamérnökök,
geofizikusok,
geológusok, vegyészek, de más szakbeliek
felismerték, hogy össze kell fogni. Csak így
teljesíthető a képzésük, így teremthető meg,
tehető élővé a magyar nyelvű szakirodalom,
így foglalhatók össze, rendszerezhetők az
ismeretek, a kőolaj- és földgázkutatással és
termeléssel
foglalkozó
tudományos
témakörök,
amelyek
felölelik
a

szénhidrogénbányász
hivatás
szakműveltségének egészét. Elérkezettnek
látták az időt, hogy az OMBKE-en belül
önálló szakosztályt hozzanak létre. Ilyen
körülmények között és ilyen célból alakult
meg 1941. április 17-én, Nagykanizsán 19
taggal az OMBKE Dunántúli Olajvidéki
Osztály. Létszáma követi az előzőekben
bemutatott magyarországi kőolaj- és
földgáztermelés alakulását: 1941 19 fő,
1957 100 fő, 1968 362 fő, 1975 1100 fő,
1985 833 fő, 1989 1030 fő, 1991 660 fő,
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2001 327 fő, 2011 345 fő és 2021 284 fő. A
mindenkori
gazdasági
és
vállalati
helyzetnek megfelelően változott a
szakosztály neve, helyi szervezetek és
szakcsoportok alakultak vagy megszűntek.
1975 óta a végleges név: Kőolaj-, Földgázés Vízbányászati Szakosztály (KFVSZ) és
2021 óta a végleges szervezete: Alföldi
Helyi
Szervezet,
Budapesti
Helyi
Szervezet, Dunántúli Helyi Szervezet és
Földgázszállítási
Szakcsoport.
Szakosztályelnökök: Dr. Papp Simon 1941
– 1948, Dr. Gyulay Zoltán 1949 – 1952, Dr.
Kántás Károly 1952 – 1955, Majerszky
Béla 1955 – 1957, Bencze László 19571963, Dr. Alliquander Ödön 1963 – 1969,
Dr. Szilas A. Pál 1969 – 1972, Placskó
József 1972 – 1975, Hangyál János 1975 –
1994, id. Ősz Árpád 1994 – 2006, Holoda
Attila 2006 – 2014, Molnár Zsolt 2014 –
2018, ifj. Ősz Árpád 2018 – óta. Számtalan
konferencia, eladóülés, szakmai nap és

OMBKE KFVSZ

ETE
Hagyományőrző
–
hagyományápoló
szervezetek: A szénhidrogén-bányászat volt
és jelenlegi munkavállalói, valamint az
iparág szimpatizánsai által létrehozott
szervezetek az OMBKE KFVSZ Helyi
Szervezeteivel,
továbbá
az
iparág

szakestély fűződik a szakosztály nevéhez és
szervezés alatt van – a járvány miatt két
évre elhalasztott - XXXII. Nemzetközi
Olaj- és Gázipari Konferencia, Kiállítás régi nevén Vándorgyűlés – (Eger, 2022.
május 4-6.). A Bányászati és Kohászati
Lapokban (BKL) önálló rovata volt a
szénhidrogén-bányászatnak, azonban 1969.
október 16-tól a BKL belül önálló lapként,
BKL Kőolaj és Földgáz néven jelent meg.
2016-ban az önálló lap anyagi gondok miatt
megszűnt, és egyesült a BKL Bányászat
lappal. Az OMBKE KFVSZ kívül a
szénhidrogén-bányászatban
dolgozó
szakemberek közül sokan tagjai voltak és
vannak a következő egyesületnek:
Magyarhoni Földtani Társulat (MFT)
(1848), Magyar Geofizikusok Egyesülete
(MGE)
(1954),
Energiagazdálkodási
Tudományos Egyesület (ETE) (1949) és
Magyar Geotermális Egyesület (MGtE)
(1995).

MFT

MGE

MGtE

szakterületéhez
kapcsolódó
hagyományápoló és civil szervezetekkel
együttműködve
szerveznek
rendezvényeket. Az 1990-es évek közepétől
az alábbi szervezetek alakultak meg:
Kanizsai Filiszterek Társasága (KFT)
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(1994). Szoboszlói Filiszterek Társasága
(SZOFT)
(1995).
Kanizsai
Olajos
Szeniorok
Hagyományápoló
Kör
(NOSzHK) (2002). Budapesti Olajos
Hagyományápoló Kör (BOK) (2006). Egri
Olajos Hagyományőrző Egyesület (EOHE)
(2008).
Múzeum
Baráti
Köre
(Zalaegerszeg).
Winkler
Lajos
és
Zsigmondy
Vilmos
Baráti
Kör
(Nagykanizsa). Múzeumbarátok Társasága
(Siófok). Olajipar Biharnagybajomban (zárt
internetes
csoport)
(2018).
Biharnagybajomból elszármazottak Baráti
Köre. Orosháza Barátainak Köre. Olajos
Hagyományőrző Napok (Bázakerettye,
Gellénháza, Lovászi, Nagykanizsa stb.).
Zalai olajos települések találkozója (2017).
A vég?
A nyilvántartások szerint a magyarországi
kitermelhető hagyományos kőolajvagyon
18,229-19,125 millió tonna, amennyiben
0,8
millió
tonna/év
kitermeléssel

számolnak, akkor még 23-24 évig folyhat a
kitermelés. A hagyományos földgázvagyon
72,6-75,7 milliárd m3, amennyiben 2
milliárd m3/év kitermeléssel számolnak,
abban az esetben még 36-38 évig folyhat a
kitermelés. Persze, ez csak egy teoretikus
kalkuláció, hiszen ott van még a nem
hagyományos kőolaj-és földgázvagyon,
amelynek gazdaságos kitermelésére –
remélhetőleg – hamarosan megtalálják a
technológiát. Sőt, amennyiben a további
szénhidrogén-kutatások olyan eredményt
hoznak, mint HHE Kft. – HHE Group Kft.
– TDE ITS Kft. Dráva környéki kutatása és
termelése, akkor ezek az időpontok jóval
eltolódhatnak. Kívánom, hogy 85 év múlva
valaki ugyanígy röviden össze tudja állítani
a magyarországi szénhidrogén-bányászat
leltárát és elszámolását!
id. Ősz Árpád

Energiatárolás Hidrogénben
Az energia tárolása, különösen a jól
konvertálható1 villamos energia esetében
nem egyszerű feladat. Az ismert és
alkalmazott technológiák energia tárolási
képessége csekély. (1. sz. ábra) Legalábbis
ahhoz az elváráshoz képest, amit ma
gyakorlunk. Ezért lehet az, hogy a
Hidrogén, mint kémiai elem jövendő
szerepéhez fokozott reménnyel fordulunk.
A Hidrogén földi viszonyok között
önmagában nem fordul elő, viszont
vegyületeiben igen gyakori. A kőolajban,
földgázban,
szénféleségekben
élő
szervezetekben a szénatomok lelkes
kísérője. Legnagyobb mennyiségű földi
vegyülete a két hidrogén és egy oxigén atom
alkotta vízmolekula, mely villamos áram

segítségével -és egyéb módon is- jelentős
energia befektetés árán alkotó elemeire
bontható.
A hidrogén tehát nem primer
energiaforrás. Kémiai energiája könnyen
felszabadítható, mert begyújtásához 17 μJ2
elegendő. Éghető gázként viszonylag
magas fajlagos energia tartalma (130
MJ3/kg) okán energia hordozóként alkalmas
lehet például a megújuló energiaforrások
természetfüggőségének
szelídítésére.
Bizony jócskán levenné a terhet a villamos
rendszer szabályozását végzők válláról, ha
a kötelező megújuló áram átvétel helyett
vegyi
energiát
tároló
hidrogént
használhatnának szükség esetén.

1

3

2

konvertál = átalakít
μJ = egymilliomod Joule energia

MJ = MegaJoule, egymillió Joule energia
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1. sz. ábra
A legnagyobb szivattyús tározós erőmű is szerény
lehetőséget ad

2. sz. ábra
Kísérleti tüzelőanyag cellás jármű
(1): hidrogén tartály
(2): PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel-Call)

Azonban a hidrogén gáz halmazállapota
miatt sűrűsége (0,09 kg/m3) igen alacsony.
Jó ötlet tehát a megújuló napenergiából
nyerhető villamos energiát vízbontásra
felhasználva,
a
kapott
hidrogént
energiatárolásra használni? Hiszen belőle a
már ismert technológiákkal a szükséges
pillanatban villamos energia, közlekedési
üzemanyag és/vagy melléktermékként újra
víz
lehet.
Bár
levegőn
égetve
nitrogénoxidok (NOx) kibocsátásával is
számolni kell magas lánghőmérséklete
miatt.
A
következőkben
nézzük
meg
példaként, hogy a napfényt, mint
„korlátlanul”
rendelkezésünkre
álló
energiaforrást milyen hatásfokkal tudjuk e
céljainkra felhasználni. Annál is inkább,
mert napjainkban már 2400 MW-nyi PV
naperőművel dolgozhatunk, ami a villamos
hálózatunk üzemében naponta sok nem
kívánt eseményt okoz. A számításhoz
energia stratégiánkat vehetjük alapul
(2019), mely mintegy 6000 MW4-nyi PV
napelem teljesítmény beépítését vetíti előre
a következő évek során. Beruházásra a most
legjobb, közel 20% hatásfokú napelemek
kerülnek. Így a folyamat végén egy
esztendő alatt 2000 napfényes óránk során
mintegy 2,4 TWh5-nyi villamos energiát
fordíthatunk vízbontásra.

Egy liter (1 kg) víz elektromos
bontásához összességében 21,1 MJ energia
szükséges, melynek 75%-a hidrogént és
oxigént termel gáz halmazállapotban. Egy
kilogramm hidrogén 9 kilogramm vízből
nyerhető ki, amihez tehát összesen 253,2
MJ energiára van szükségünk.
Most már csupán az a kérdés, hogy a
hidrogén gázban jól őrzött kémiai energia
milyen arányban hasznosítható céljainkra?
A részletezett körülmények között termelt
éves 2,4 TWh napvillanyt teljes egészében
410 ezer köbméter víz bontására
felhasználva 34100 tonna hidrogén gázt
kapunk. Amit villamos energiává 40%
hatásfokkal alakíthatunk át. Az eredmény
ezesetben tehát 0,96 TWh „tárolt
napfényből” visszanyert villanyáram. Éves
áramfogyasztásunk 2,2%-a.
Ha a teljes hidrogén mennyiséget
robbanó motorba tápláljuk 2,16 PetaJoule6
energiát kapunk, ami a 2021-ben felhasznált
1,4 milliárd liter benzin energia tartalmának
4,4%-a.
Végül, ha üzemanyag cellában 50%
hatásfokkal égetjük el, 4,32 PJ energiát
használhatunk fel közlekedési energia
kiváltására. Ez a mennyiség a 2021-ben
elégetett összes üzemanyag 3%-át adja. (2.
sz. ábra)
A
gazdasági
számítgatások,
tervezgetések segítségéül mutatjuk az 1. sz.
táblázatot.

4

6

MW = MegaWatt, egymillió watt teljesítmény
TWh = TeraWattóra, ezermilliárd wattóra
villamos energia
5

PetaJoule = egymilliószor egymilliárd Joule
energia
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Energia hordozók energia tartalma
Sűrűség
Energiatartalom
Energia
kg/m3
MJ/kg
MJ/m3
hordozó
Hidrogén
0,09
130
11,7
Földgáz
0,68
50
34,1
Benzin
730
47
34310
Gázolaj
900
46
41400
Metanol
792
22,7
17978
Szén
1500
10
15000
Li-Ion akku
0,97
Li-Polimer akku 0,97
-

A teljesség igénye nélkül érdemes
figyelemmel lennünk arra is, hogy a
hidrogén, mint energiatároló közeg
nagymennyiségű tárolására-, szállítására-,
töltésére szolgáló technológiák egyelőre
elméletben léteznek. A hidrogén mai
biztonsági
adatlapját
tanulmányozva
benyomást szerezhetünk róla, hogy új
- infrastruktúrára
- biztonsági berendezésekre
- szakemberek kiképzésére
- és nagy mennyiségű kémiailag tiszta
vízre

1. sz. táblázat
kWh/kg

kWh/m3

36,1
13,9
13,1
12,8
6,3
2,8
0,27
0,27

3,2
9,5
9531
11520
4994
4167
-

is szükségünk van. Ezen feltételek
biztosítása is sok kutatást, tervezést,
gyártást, megvalósítási beruházást, végső
soron komoly szellemi és pénzügyi
befektetést viszonylag hosszú időt igényel.
Saját kivitelezésben mindez így együtt
gazdaságunk vágyott anyagi növekedését
okozhatja?

Livo László

Adalékok a „Veschiess” selmeci történetéhez
A személyegyesítő társaságoknak (pl.
egyesületnek) adott esetben gondot okozhat
a tagtárs nem önkéntes alapú eltávolítása a
testületből. Ez lehetséges formális eljárás
keretében kizárás vagy kevésbé formalizált
módon kirekesztés-kiközösítés útján. Nem
volt
ez
másként
a
selmeci
akadémiai/főiskolai diákhagyományokban
sem. Az akadémiai ifjúsági élet kezdetéig, a
német
bursch
hagyományokig
visszanyúlóan létezett a kirekesztéskiközösítés, a veschiess („fersisz”)
intézménye. Sőt, mindez Selmecen nem
csak a Burschenschaftból az akadémikus
tagtárs kizárását, hanem a selmeci polgárok
–
főleg
iparosok-kereskedők
–

akadémikusok általi, testületi zár alá vételét
jelentette. Az ezzel büntetett személy teljes
mellőzést szenvedett el, ami egy iparoskereskedő esetén egyben csődveszélyt,
egzisztenciális
ellehetetlenülést
is
okozhatott. A verschiess egyfelől szép
példája az akadémikusok (1. kép)
szolidaritásának – a mindenki egyért, egy
mindenkiért, pontosabban a bursch
időkben: „Alle für Einen und Einer für
Alle” szellemiségnek –, másrészt azonban
terrorisztikus eszköz is volt a diákság
kezében. Mit tudhatunk a verschiess-szel
kapcsolatos
egykori
selmeci
szabályozásról?
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1. kép: akadémikus csoportkép, ahol a „Glück auf” és a nemzeti színek már jól megférnek egymás mellett
(Magyar Nemzeti Múzeum, lt.sz.84.187)

Nem sokat, de azért valamit mégis. A
szerény forrásanyag részben abból adódik,
hogy az akkori – nagyrészt szájról-szájra
terjedő és a gyakorlatban megélt –
diákhagyomány
nem
volt
„agyonkodifikált” szabályrendszer. Ezzel
összecseng, hogy az egykori – nem csak az
1700-as évekbeli, hanem még a 19. századi
– nótáskönyvek kutatása is nehézségekbe
ütközik, tekintve, hogy a dalok javarészt a
gyakorlatban, vagyis az éneklés (tanulás)
során
rögzültek
és
adódtakhagyományozódtak tovább. A verschiess a
bursch hagyományok része volt, ez
kétségtelen. A verschiess kapcsán az 1870es évekből – az akadémiai tannyelv mellett
a diákélet pl. olvasóköri magyarosodásamagyarosítása során – rendelkezünk már
korabeli forrásismerettel. Ez abból adódik,
hogy a bursch akadémikusok különösen
eleinte, erejük teljében ellenálltak minden
magyarosító
–
vagyis
a
régi
hagyományokkal
szembemenő
és
akkoriban
erősen
újító-újszerű
–
javaslatnak. Mindez Tassonyi Ernő: Aki a
párját keresi című regényében is tetten
érthető. „Akik nem akarnak szakítani az
idegen szokásokkal, hogy helyette
magyarokat plántáljanak, azok nem
magyarok”, jelentette ki a regény főhőse,
Zákány. Erre jött is a fenyegető válasz: „A
Schacht korcsma ivójában pedig ezalatt
folyt a tanácskozás a Zákány eljárása felett.
A nagy többség engesztelhetetlenül
követelte, hogy Zákányt fersiszbe kell

tenni, mert ma még csak egyedül van, de
holnap már lehetnek többen, s kivesznek a
régi
szokások,
megbomlik
a
Burschenschaft”.7 Látható, hogy a bursch
többség
a
reformer,
magyarosító
kisebbséget fenyegette a verschiess-szel.
1875-ből tudjuk, hogy Selmec „100 év alatt
szépen megszokta a bon vivant (=kellemes)
bursch életet tűrni; és hagyja kapcáskodni
(=kötözködni) a moralitás és a közrendészet
rovására. A Schachtgeschellschaft … a
legotrombább
módon
bántalmazhat
bármely filisztert, mert a pajtáskodás elvén
alapuló Verschiess-et kimondják reá, ha
tenni merészel az ellen, s annak vesznie
kell”.8 Mindez mit jelentett a verschiess-t
elszenvedőre nézve? Semmi jót: „az ilyen
Verschiess-be tett tagtárssal ugyanazon
büntetés terhe alatt tilos volt még az
érintkezés is. Kereskedőt, kocsmárost,
szabót, a társadalom valamely tagját, nőt
vagy férfiút, ha a kirekesztést, Verschiesst,
kimondották rá; a Verschiess tartama alatt
szintén kerülni kellett.”9 Tassonyi említett
regénye sem fest jobb képet. „Akit egyszer
fersiszbe tettek az akadémikusok, az
legjobban tette, ha rögtön elhordta a
sátorfáját Selmecröl. Mert ahhoz ugyan
senki emberfia nem mert még közelíteni
sem,
félvén
az
akadémikusok
bosszújától.”10 Mindez azt is jelentette,
hogy a megbüntetett diáktárs előtt bezárult
a „Schacht-korcsma” ajtaja is (2. kép).

7

9

8

Tassonyi Ernő: Aki a párját keresi. Selmecbánya, 1905. 166.
Magyar Polgár, 9. (1875) 244. sz. 1. (okt. 24.)

Bányászati és Kohászati Lapok, 49. (1916) 18. sz. 201. (szept.

15.)
10

Tassonyi E.: i. m. 90.
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2. kép: a hátsó épület az egykori selmeci bursch központ, a „Schacht-korcsma”, itt is születhetett jó néhány
„verschiess”

A verschiess kapcsán a selmeci polgárok
sem számíthattak semmi jóra. „Látták pedig
az akadémikusok, hogy a teljes fersiszt
feltartani nem lehet, végtelen dühösek
lettek. Eltökélték, hogy bosszút állnak a
városon úgy, ahogy lehet. Kimondták, hogy
még tökéletes elégtételt nem kapnak, addig
leányos házakhoz nem járnak, s
táncmulatságot
nem
rendeznek.
A
fersisznek ilyetén módosítása nem volt
tréfadolog. Mert ha az akadémikusok nem
rendeztek táncmulatságokat, s egyáltalán
nem jártak leányos házakhoz, ebből az
következett, hogy nem is ment abban az
esztendőben
valamirevaló
leány
Selmecbányán férjhez. … A bursok
állhatatosak voltak elhatározásukban. Nem
akadt egy sem közöttük, aki valamelyik
leány szép szeméért megtörte volna a
fersiszt. A szőke szépségek sóvárogva
néztek az ablakból arra menő választottjuk
után. … A többi leányok találtak módot,
hogy ideáljaikkal érintkezzenek, ha nem is
személyesen. Annyi szerelmes levelet talán
soha sem fog közvetíteni a selmeci posta,
mint akkor. Ez nem volt megtiltva a fersisz
kihirdetésekor”11 Az 1870-es évek végére, a
burschok
gyengülésével,
létszámuk
fokozatos csökkenésével a verschiess is
11

Tassonyi E.: i. m. 91., 101., 105.
Tassonyi E.: i. m. 226., 229-230.
13
Gálócsy Árpád: Diák humor. In. Selmecbányaiak
emlékkönyve. Budapest, 1936. 134.
12

kezdett kiüresedni. „Az akadémikusok
erőssége, a Burschenschaft bomladozni
kezdett … már hatvanan nem iratkoztak
bele a Burschenschaftba. Ennyi emberrel
már nem tudtak mit csinálni a bursok. Nem
ért semmit a fersisz. Még ö közülük sem
tartotta meg sok. … A közönség egy része
nagyon is megunta már a bursok
garázdálkodását, féktelen terrorizmusát”. 12
Mindemellett a verschiess fenyegetésként is
erős eszköz volt: amikor egy selmeci
kereskedő polgár „ismeretlen tettesek
(=akadémikusok) ellen vagyonrongálás és
hitelrontás címén feljelentést is akart tenni,
de
miután
kézzelfoghatólag
megmagyarázták neki, hogy ennek az
esetleges következménye verschiss lehet, ő
se firtatta, hogy kinek köszönhette a
névrövidítést,”13 a cégtábla-rongálást. Ez
másfelől persze humort tartalmazott: a
„Glückstahl” Samu kereskedői cégtáblából
„lügst” (=hazudsz) szó lett. Egyebekben a
főiskolai rektorátus, a Fritz-ház is
elszenvedett
„cégtábla-rongálást”:
a
homlokzaton a főiskola feliratból egy ideig
„f.i.k..a” lett, amiről korabeli képeslap is
tanúskodik.14
14

Ivan Herčko: Banská Štiavnica na starých pohľadniciach.
Banská Štiavnica, 2017. 22., 26.
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A verschiess történetéhez fontos adalékot
kapunk az akadémiai ifjúsági kör 1902-es
(kodifikált) alapszabályából, ahhoz ugyanis
az akadémia vezetése a következő
kiegészítő megjegyzést tette a jóváhagyás
érvényességi feltételeként: „1903. évi 1963.
szám. Jelen szabályok az akadémia
igazgatósága
részéről
a
következő
határozattal kiegészítve hagyatnak jóvá:
- A m. kir. bányász és erdész
akadémiai kör közgyűlése a kör
tagjaira vonatkozó büntetések
kiszabásánál oly büntetéseket sem
nem ajánlhat, sem nem alkalmazhat,
melyeknek foganatosítása nem áll a
hatáskörében, vagy amelyeknek
alkalmazása
a
feljebbvaló
hatóságnak van fentartva; tehát sem
ösztöndíj elvonását, vagy az arról
való lemondást, sem az akadémiáról
való eltávozást, történjék az bármi
formában, ki nem mondhatja.
- Hasonlóképpen tiltva van a
terrorizmus minden formájának
gyakorlása s azért a tilalom vagy zár
alá való helyezés (Verschiess) sem
akad. polgárok, sem mások
irányában nem alkalmazható; a
gyűléseken erre vonatkozólag
ajánlatot
tenni,
vagy
azt
határozatképpen kimondani, súlyos
következmények terhe alatt tilos.
Selmecbányán, 1903. évi deczember hó 14én. Pauer János akadémiai titkár, Vadas
Jenő az akadémia ezidei igazgatója.” 15
Világos beszéd, úgy is mondhatnánk, hogy
az akadémia vezetése a (hallgatói)
terrorizmus elleni küzdelem jegyében
betiltotta a bursch gyökerű verschiess-t.
Ennek ellenére a soproni időkből tudunk –
az összességében vélhetően még Selmecen
is ritkán bevetett – verschiess kivételes
alkalmazásáról.
A
kezdeti
soproni

15

A Magy. Kir. Bányász és Erdész Akadémiai Kör alapszabályai
és ügykezelési szabályzata. Önképzőköri alapszabályok. Selmecbánya,
1904. 5, 8, 11. Az akkori köri alapszabály 13. §-a szerint „A tagság
megszűnik önkéntes kilépés, vagy a 39-41. §-okban körülírt módon való
kizárás esetén.” Az alapszabály említett 39-41. §-ai pedig a következők
szerint rendelkeztek: „39. § Az akadémiai kör választmánya oly
becsületbeli és fegyelmi ügyekben, melyek a kör beléletében merültek
fel, teljes hatalommal ruháztatik fel a vizsgálat vezetésére és az ügy
érdemében való ítélethozatalra. Azon becsületbeli és fegyelmi ügyekben,
melyek a kör életét kívülről érintik, az akad. becsületszék érdemleges
határozata alapján hozza ítéletét. 40. § Annak eldöntésére, hogy

visszaemlékezésekben ritkán bukkant fel a
verschiess: „A köri közgyűlések teljesen
parlamentárisak voltak. … Itt határozták el
a fersiszt is. … A notórius antiközösségi
emberekről is tárgyalt az Ifjúsági Kör, még
ha nem is vették fersisz alá az illetőt. Fersisz
egyszer történt, de nem komoly okból. Nem
akart egy fiú beilleszkedni, nem ülhetett
senki a padban melléje, nem szólhattak
hozzá, minden közösségből kizárták, el is
ment hamar. … Fekete bácsi, a rendőrtiszt
félt, hogy a két gyereke fersisz alá vétetik.
… Fersisz: P Jancsival szemben
alkalmaztak. Később a minisztériumban
fontos pozíciót töltött be az 50-es években.
I. pedig vadászfegyvert lopott. Hozzá
kapcsolódóan még két hallgatót azért vették
fersisz alá, mert szóba álltak vele. És még
azután hetet. A fegyelmi bizottság
összeült.”16 Világháborús időkben kevésbé
formalizáltan, de sor került verschiess
alkalmazására. „1940. november 13-án
három
volksbundista
(=nácibarát)
egyetemi hallgató provokációs célzattal,
volksbundista jelvénnyel jelent meg az
előadásokon. A hallgatók a provokációra
sztrájkszerű megmozdulással válaszoltak.
Pfuj, vegyék le a jelvényt! - kiabálták. … A
vége az lett, hogy a hallgatók kiközösítették
a három volksbundistát (ez volt a „fersisz”,
ami a német Verschiess szó fonetikus
formája), akik távozni voltak kénytelenek
az egyetemről.”17
Zárásként visszatérve Selmecre, valószínű,
hogy – az akadémiai vezetés 1903-as tiltása
miatt is – az 1910-es évek elején sem sok
főiskolás búslakodott a Szentháromság
szobor tövében (3. kép) a verschiess miatt.
Ez így volt jó és a selmeci gyökerű
szakmaszolidaritás jegyében manapság is
az a jó, ha erre hagyománytörténeti
különlegességként tekintünk.

valamely ügy a kör választmányának, vagy első sorban az akad.
becsületszéknek hatáskörébe tartozik-e, kétség esetén, az akad.
becsületszék elnöke illetékes. 41. § A 39. §. mindkét esetében a
választmány a közgyűlés által választott 22 taggal kiegészítve hozza
ítéletét.”
16
Gál Péter József: Selmeci-soproni diákélet.
Visszaemlékezések. Sopron, 2019.
17
Magyarország, 17. (1980) 9. sz. 21. (márc. 2.) Ennek az
egyetemi jegyzőkönyvekben nem találtam további nyomát
[https://library.hungaricana.hu/hu/collection/egyetemi_jegyzokonyvek_
sopron/ (letöltés: 2022.02.13.)]
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