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Oroszország és a közép-
ázsiai FÁK-országok for-
ráskapcsolatai

Az EU számára ebben a tér-
ségben kiemelt jelentõség-
gel bíró kapcsolatrendszer

kialakítása várható, mivel pl. 2004-
ben több mint 190 Mrd m3/év gáz-
szállítással a legnagyobb beszállító
a Gazprom volt, jelen technikai fel-
tételek mellett �térségi beszállító-
ként� vehetõ figyelembe, jelentõsen
megelõzve az algériai és a norvég
beszállításokat (10. diagram). [36]

A 2006. január 1-jei adatok alap-
ján a világ legnagyobb ma ismert
földgázkészletével (47 574 Mrd m3)
az oroszok rendelkeznek. A nagy-
ságrend értékére jellemzõ: a követ-
kezõ �legnagyobb� Irán készlete
csupán 27 496 Mrd m3 és a többi je-
lentõs földgázkészlettel rendelkezõ

ország mindegyike nagyságrenddel
még e készletérték alatt marad � pl.
a rangsorban az elõkelõ 5. helyen
lévõ Szaud-Arábia készlete 6824
Mrd m3, vagy az elõzõekben bemu-
tatott Algéria is csak 4559 Mrd m3

földgázkészlettel rendelkezik.
A technika/technológia fejlõdé-

sével azonban a jövõbeli kutatások
eredményessége javul, ami a kész-
letek növekedését is jelenti! E téren
is azonban a nagy nemzetközi
elemzõ cégek (IEA � ASPO � API
� CEDIGAZ � AGA) számításai
szerint az orosz területek készletnö-
vekedése drasztikus lehet, mivel
óriásiak a reményteljes és még meg
nem kutatott területek.

Lényegében e térség potenciális
nagyságát az utódállamok (Kazah-
sztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán,
Azerbajdzsán) készletadottságai
tovább növelik � mivel ezen álla-

mok további 5820
Mrd m3 nagyságú
készlet birtokosai
és Kazahsztán ese-
tében a felségte-
rületéhez tartozó
Kaszpi-tengeri zó-
nában várhatóan
igen jelentõs kész-
letnövekedéssel le-
het számolni!

Mindezek a ter-
mészeti adottsá-
gok párosulnak az
export és a poten-
ciális vevõkeres-
let szempontjából
ugyancsak elõ-
nyös földrajzi kör-

nyezettel � amely a készletadottsá-
gok folytán az EU számára hosz-
szabb távon biztosabb forráskapaci-
tást jelent, mint a jelenleg legol-
csóbb (220�230 USD/Em3) algériai
vezetékes gázimport, vagy a kisebb
függõséget jelentõ legdrágább
(280�300 USD/Em3) norvég import.

A forrásokhoz való hozzáférés
technikai-technológiai feltételrend-
szerének azonban speciális adottsá-
ga az egykori Szovjetunió egységes
gáztávvezeték-rendszerének kiépí-
tettsége, amely felett a Gazprom
diszponál. Az érintett utódállamok
esetében ez rendkívüli korlátokat
jelent, mivel csak az orosz hálóza-
ton keresztül képesek exportot le-
bonyolítani. Jelen gazdaságpolitikai
környezetükben már egy gazdasági
verseny közepette mûködnek,
amelyben egy igen erõs technikai
monopólium van kivételezett, elõ-
nyös helyzetben.

Oroszország és az érintett FÁK-
térség ma már sokrétû európai szál-
lítási kapcsolatait nagyon vázlato-
san, leegyszerûsített formában, a
ma üzemeltetett fõ szállítási útvo-
nalak jelölésével és az EU ellátását
biztosító rendszerre kapcsolt leg-
nagyobb lelõhelyek feltüntetésével
a 20. ábra mutatja be (az ábrán a
Yamal-rendszer még nincs feltün-
tetve). [37]

Ezzel a �forráscsoporttal� szem-
ben kialakítandó egységes és �egye-
di� nemzeti érdekeket egyaránt

Európai Unió = energiaellátottság?*
II. rész

DR. CSÁKÓDÉNES
okl. olajmérnök,
okl. bányaipari gazdasági
mérnök,
OMBKE-tag.

ETO: 620.9

*A Budapesti Olajos Hagyományápoló Kör 2007. május 31-ei szakmai napján elhangzott elõadás szerkesztett változata.

10. diagram: Az orosz�FÁK térség részesedése az EU gázfelhasználásában
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képviselõ energiapolitikai koncepciót az adottságok
(technikai kiépítettség, forrás-készletellátottság és szál-
lítási biztonság), valamint hosszú távú kitekintés mel-
lett az aktuális nemzetközi helyzet figyelembevételével
célszerû és szükséges értékelni és kialakítani.

SZOJUZ/Testvériség (BROTHERHOOD)-rendszer
A legkorábbi � 1967/1968 években � nagy európai im-
port gáztávvezeték [12] 3,5 Mrd m3/év kapacitással
kezdett üzemelni és több ütemben történt bõvítése
eredményeként kapacitása ma már több mint 100 Mrd
m3/év. A rendszer az ausztriai Baumgarteni Elosztó
Csomópontból 4 fõ szállítási irányba továbbít gázt: (1)
Csehországon át egyrészt Frankfurt, másrészt Berlin
irányába; (2) Ausztrián át, Münchenen keresztül Fran-
ciaország irányába; (3) Ausztrián át a ma már megdup-
lázott TAG-rendszeren Olaszországba és az errõl leága-
zó SOL-vezetékkel Szlovénia, Horvátország felé és vé-
gül (4) a legutoljára kiépített HAG-rendszeren keresz-
tül Magyarország felé. Az említett �több ütemû bõví-
tés� legfontosabb lépcsõi a következõk voltak:

Az 1. ütemben az ukrajnai gázmezõkrõl indult meg a
gázexport Európába, majd a 2. ütemben az 1970. évi
Ruhrgas szerzõdésnek megfelelõen új forrásoldalak és
kompresszorállomások bekapcsolásával bõvült a kapa-
citás. A bõvítés 3. üteme már az �Orenburgi Egyez-
mény�-hez [30, 31] kötõdik (21. ábra). Az egyezmény
keretében a nagy kapacitással rendelkezõ új gázforrá-
sok bekapcsolásával egyidejûleg a fõ nyugat-európai
tranzit nyomvonalhoz kapcsolódóan épült meg a
lengyel-német és a román-bulgár leágazás is és végül a
kapacitásbõvítés 4. üteme az Urengoj-Jamburg és más
jelentõs készletû gázforrást kapcsolja a rendszerhez az
�Északi Fény� távvezeték-rendszerrel. E kiemelt 4 fej-
lesztési csoporton túlmenõen természetesen más for-
rásbiztonságot és exportkapacitást bõvítõ fejlesztés
szinte folyamatosan történt és történik � mint pl. a
Finnországot, Észtországot, Lettországot, Litvániát el-

látó távvezetékek kiépítése, vagy a közép-ázsiai FÁK-
államok (21. ábra) termelõkapacitásainak bekötése a
központi elosztó gerincvezeték-rendszerbe.

YAMAL-rendszer

A rendszer [12] megépítésére hozott 1992. évi dön-
tést követõen 1994-ben kezdõdött el az építkezés és
1997-ben az elsõ szállítmányok el is indultak. A világ
talán legnagyobb, 4170 km hosszú távvezetékén 31
kompresszorállomás mûködik � jelenleg 55 Mrd m3/év
szállítási kapacitást biztosítva. A rendszer Yamal-
Torschok 2875 km-es szakaszán 3 x 56"-os vezeték
épült, míg a Torschok-Frankfurt am Oder (a gyakorlat-
ban ez Berlint jelenti!) 1295 km-es szakaszon 2 x 56"-
os vezetékág került lefektetésre (22. ábra).

A Torschok Csomópont rendkívüli jelentõségû fel-
adatkört lát el, mert egyrészt rajta keresztül kapcsoló-
dik a Yamal-rendszer forrásoldala a saját gerincháló-
zatra és így közvetlenül az Északi Fény-rendszerre,
amely a Szojuz/Testvériség rendszer exportforrását is
jelenti, másrészt igény szerint a Balti-tenger felé szál-
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líthat, pl. a majdani Viborg térségi LNG-cseppfolyósító
felé, vagy éppen az épülõ NGEP-Balti Gáztávvezeték-
rendszer betáplálásához. A rendszer teljes forrásoldali
kiépítésével és a kompresszorállomások bõvítésével a
szállítókapacitás meghaladhatja a 110 Mrd m3/év meny-
nyiséget �, amely azonban az elõzõek szerint nem tel-
jesen exportlehetõség. Az óriási kapacitású és költségû
rendszer azonban belorusz (625 km) és lengyel (670
km) tranzitfüggõ és az elmúlt 2 év ilyen irányú tapasz-
talatai alapján a lehetséges kapacitás teljes kihasználá-
sának kérdése ma nem tekinthetõ egyértelmûnek.

A rendszer belsõ nyugat-európai hálózathoz való
csatlakoztatására épült ki német cégekkel közös vállal-
kozásban az 1695 km hosszú JAGAL-rendszer (nyu-
gati) Wedal-West és (déli) Jagal-Süd ága (23. ábra),
amelyek a lokális gázellátási és tranzit feladatokat
kiszolgáló közös német-orosz érdekeltségû MIDAL-
(1992, 702 km, NA�800/900/1000) és SEGAL� (1991,
315 km, NA�800) rendszerekbe történõ átkötésekkel
biztosítják a francia, a német és a Benelux államok,
valamit Hollandia és Anglia felé a közvetlen szállítási
kapacitásokat, továbbá az ugyancsak orosz vállalkozási
körbe tartozó Európa legnagyobb kapacitású Rheden-i
és Reckrod-i FAT-tárolók feltöltését, az ellátásban
súlyponti szerepet játszó Reckrodi Kompresszorál-
lomás üzemeltetését és forráslehetõséget a Holtgaste
FAT felé is!

North European Gas Pipeline (NEGP)-rendszer
(vagy Balti Gáztávvezeték Rendszer)

2003 júniusában angol-orosz felvetés alapján került
napirendre egy ilyen rendszer [12�40] kiépítése
(24. ábra). Az alapgondolat szerint a rendszer német-
svéd-holland-angol-finn ellátásban is szerepet kapna,
azonban jelen fázisban a Gazprom szervezte konzorci-
umban csak orosz-német érdekeltség van jelen (51%
Gazprom, 24,5�24,5% BASF és E.On). A konzorcioná-
lis szerzõdésben azonban a Gazprom 9%-os lehetõséget
�nyitva hagyott� a francia GdF és a holland Gasunie
részére, akik jelezték is érdeklõdésüket. A Szent-
pétervár/Viborg térségébõl kiinduló és az észak-német
Greifswaldig megépülõ évi 19�28 Mrd m3 földgáz szál-
lítását biztosító 2093 km-es vezetékbõl 1186 km-t
tengerbe fektetve kell megépíteni. Az építés 5,7
MrdUSD költségvetéssel 2005-ben megkezdõdött, az
üzembe helyezést 2010-re ütemezték. A vezeték hosszú
távú forrásoldalát egyrészt a Yamal-rendszer, másrészt a
megvalósítási fázisban lévõ Balti LNG-projekt részét
képezõ Shtokman gázmezõ (15. ábra) biztosítja. [40]

Blue Stream-rendszer (vagy Kék Áramlat
Rendszer)

A napjainkban oly sokszor viták kereszttüzébe került
rendszer [12] egy kicsit részletesebben kerül bemutatás-
ra annak érdekében, hogy a vele kapcsolatos technikai
információk reális megítélésére mód nyílhasson. Ami-
kor ez a kérdés napirendre kerül, akkor valójában két
rendszerrõl kellene beszélni � egy már mûködõ és egy
tervezett � rendszerbõvítést jelentõ, építendõ projektrõl.

A már mûködõ rendszer:

1997 júniusában az orosz és török kormány 364,5
Mrdm3 földgáz szállításáról írt alá megállapodást, ame-
lyet 2000�2025 idõszakban kell leszállítani. Az aláírás
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idõpontjában már mûködött egy korábbi szerzõdéses
megállapodás alapján Bulgáriától Ankaráig kiépített
távvezeték (25. ábra). A szerzõdõ felek azonban úgy
ítélték meg, hogy ez a rendszer kapacitásproblémák
miatt nem alkalmas ilyen mennyiségek hosszú távú
szállítására, valamint a 4 tranzitban résztvevõ ország
(Ukrajna, Moldávia, Románia, Bulgária) miatt a díjak
magasak és nincsenek garanciák a tranzit zavartalan
biztosítására. Ezt követõen született döntés egy �tranzi-
tot kiváltó� � Fekete-tenger alatt átvezetett � vezeték-
építésre, amelynek finanszírozására Hollandiában be-
jegyzett orosz�olasz�török konzorciumot alapítottak.
[41] A 3,2 Mrd dollár befektetéssel, 1213 km hosszban,
évi 16 Mrd m3 szállítókapacitásra méretezett távveze-
ték az oroszországi Izobilnoje Gázüzemtõl indul. Az
55"-os vezeték 373 km után éri el a tengerpartot az
Arkhipo Osipovka helységnél lévõ speciális nagy nyo-
mást biztosító kompresszorállomásnál, majd 24"-os
mérettel, de 250 bar nyomásra méretezve 396 km

hosszban, tenger alatti át-
vezetéssel, a török Samsun
településtõl 60 km-re lévõ
Durusu Csomópont/komp-
resszorállomásnál ér újra a
szárazföldre. Innen hegyi
terepviszonyok között 24"-
os mérettel, 610 km után ér
el Ankarába, ahol össze-
kapcsolásra kerül a korábbi
Ankaráig kiépített vezeték-
kel (25. ábra). A táv-
vezetéken a szállítás
2 Mrd m3/év ütemmel már
2002 decemberében meg-
indult, majd egy szerzõdés

értelmezési vitája miatt 2003 márciusában 6 hónapig
szünetelt. A végleges kapacitásra kiépített rendszer �hi-
vatalos� avatására 2005 novemberében került sor � és
ez a megoldás Törökország gázellátásából már kiiktat-
ja a tranzitot!

Ezzel egy Fekete-tenger körüli �körgyûrûs� szállító-
rendszer üzemeltetése valósult meg. [42]

A jelenlegi vizsgálatok tárgyát képezõ rendszer � a
Blue Stream-II projekt:

A projekt építési kérdése elõször 2006 áprilisában
vetõdött fel A. Miller törökországi látogatásán olyan
konstrukcióban, hogy Ankarától Ceyhanig épülne egy
vezeték, amely Libanon és Izrael ellátását is biz-
tosíthatná és egyúttal az EU elgondolásában (TEN-E
Program!) is szereplõ Meditterán Körgyûrû (26. ábra)
részeként is funkcionálhatna. [43]

E szerint az elgondolás szerint a Baku-Tbiliszi-Cey-
han között meglévõ olajtávvezeték nyomvonal-lehetõ-
ségei kerülhetnének felhasználásra és a Ceyhani vég-
pont arra is módot adna, hogy Ceyhan egy LNG-csepp-
folyósító bázissá is kifejleszthetõ legyen. [44]

Ezt követõen 2006. szeptember 21-én a Gazprom és
az ENI együttmûködési megállapodást írtak alá az évi
8 Mrd m3 szállítókapacitású kb. 5 MrdUSD beruházást
igénylõ Blue Stream�II projekt megvalósítására. A ter-
vezett projekt azonban a Blue Stream�I programban
korábban már Ankaráig kiépített kapacitással 24�25
Mrd m3/év szállítókapacitást biztosítana. Az EU felé
történõ továbbszállítás a meglévõ nyomvonalak mel-
lett, ill. az új nyomvonalakon történõ kiépítéssel, vala-
mint a szükséges kompresszorkapacitások bõvítésével,
ill. kiépítésével biztosítható (25. ábra). [45] Magyar
részrõl 2006. október 16-án �hivatalosan� is érdekelt-
séget jelentett be a MOL, prognosztizálva ennek révén
egy �elosztóközpont� szerepkört és a kapcsolható FAT
fejlesztéseket. [46] Az EU ellátórendszeréhez kapcso-
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25. ábra



lódó új � török�osztrák/olasz � nyomvonalat illetõen
azonban igen erõteljes lobbizás indult meg, amely a
27. ábrán bemutatott 3 nyomvonalváltozatban jelent
meg amely egyúttal a �nagy vetélytárs� NABUCCO
nyomvonal-elképzelésével is összehasonlítható.

A tervezett fejlesztés elõnyeirõl és kockázatairól bõ-
vebbet a következõ fejezetben találhatunk.

NABUCCO-rendszer

Az rendszer [47] kialakításával kapcsolatos elképze-
lések 2004 után öltöttek komoly formát! Az OMV kez-
deményezésére és vezetésével magyar�román�bulgár-
török konzorcium egy megvalósíthatósági tanulmányt
készített és nyújtott át az EU-nak 2005. március 29-én.
Az EU a témát felkarolta és felvette a TEN-E prioritási
programba.

Ezt követõen 2006. június 26-án Bécsben egy meg-

valósítási szándéknyilatkozat aláírá-
sára is sor került és megkezdõdött a
partnerek keresése a pénzügyi kon-
zorciumhoz.

A rendszer koncepciója: a közép-
ázsiai, Kaszpi-tengeri és iráni for-
rásoldalak bekapcsolása egy orosz
rendszertõl független távvezetékkel.

A megvalósíthatósági tanulmány
szerint a beruházási igény 4,6�5,8
MrdUSD lenne. Az építést 2008-
ban kellene megkezdeni és a török-
országi Erzurumtól kiinduló 3400
km-es török�bulgár�román�magyar
nyomvonalon tervezett és a Baum-
garteni Csomóponthoz becsatlakozó

tervezett I. ütem keretében max. 13 Mrd m3/év kapaci-
tásra kiépülõ rendszert 2010/2011-ben üzembe kellene
helyezni, majd 2020-ra épülhetne ki a tervezett
25,5�30 Mrd m3/év kapacitás. Távlati elképzelésben
(28. ábra � a szaggatott vonalak!) � a korábban Blue
Stream keretében tervezett Libanon�Izrael irányú
leágazás is szerepel!

A megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott
beruházási költségek azonban a rendszer megtáplálásá-
hoz szükséges forrásoldali kapcsolatokat NEM tartal-
mazzák, mivel tisztázatlanok a lehetõségek! A tanul-
mány csupán mint elvi lehetõséget veszi figyelembe az
Erzurumi Csomóponthoz csatlakoztatható:

a) Trans-Caspian Gas Pipelinet [12], amelynek gon-
dolatát az USA támogatásával Türkmenisztán vetette
fel a kazah csatlakozás reményében. Az elgondolás
szerint Baku � Kaszpi-tenger � Türkmenbasy � Tengiz
nyomvonalon lenne kiépíthetõ egy távvezeték tenger
alatti átvezetéssel, melynek várható beruházási költsé-
ge 5 MrdUSD, kapacitása 30 Mrdm3/év lenne. A távve-
zetékhez Irán is csatlakoztathatóvá válna. A probléma
azonban az, hogy az érdekeltek elvi támogatásán kívül
érdemi lépések várhatóan beláthatatlan ideig nem is jö-
hetnek számításba, mivel a Kaszpi-tengert illetõen az
Iránnal szomszédos térségben kijelöletlen határok van-
nak, amely teljesen bizonytalanná teszi mind a gazda-
sági, mind a politikai helyzetet, és az elgondolást erõ-
teljesen ellenzi a vállalkozásban �ellenérdekelt� Irán és
Oroszország.

Ez az elgondolás egyébként mára már okafogyottá is
vált (29. ábra), mivel idõközben megszületett az orosz-
kazah-türkmén megállapodás, Üzbegisztánnal pedig
már korábban létrejött hasonló szállítási egyezmény.

b) a South-Caucasus Pipelinet (BTE Pipeline) [12]
Baku-Tbiliszi-Erzerum 692 km-es nyomvonalon

2006. december 15-én részlegesen üzembe helyezett,
16 Mrd m3/év kapacitású távvezeték (30. ábra) a
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BP/Statoil vezette angol, orosz�olasz, francia, iráni és
azerbajdzsáni konzorcium szervezésében azeri, és
többségében orosz gázt szállít, azzal a kiemelt célkitû-
zéssel, hogy bekapcsolja a Kaszpi-tenger 600 m-es
mélységében 1999-ben feltárt 860 km2 területû, évi 7
Mrd m3 termelõkapacitásra felfuttatható azerbajdzsáni
Shah Deniz gázmezõt [12], amely 25,5�25,5%-ban
angol/norvég, 10�10%-ban török�francia és orosz-
olasz, valamint 9%-ban azerbajdzsáni tulajdonban van.
Ez a vezeték elvileg megtáplálhatná a Nabuccot, azon-
ban a probléma az, hogy Azerbajdzsán jelenleg nettó
orosz gázimportõr � és a 7 Mrd m3/év kapacitású gáz-
mezõbõl a �hazai� igényeket is ki kellene elégíteni,
ami azt jelenti: alig marad érdemi exportra adható gáz-
mennyiség!

c) az Erzerumhoz bekap-
csolható iráni forráskapcso-
lat (29. ábra �A� jelû veze-
ték) ugyancsak kritikus,
több szempontból is vizs-
gálva ezt a lehetõséget:

� egyrészt Irán már eleve
képes lenne Európába gázt
exportálni az 1979-ben ki-
épített 10 Mrd m3/év kapa-
citású IGAT�1 orosz rend-
szeren keresztül (31. ábra),

� másrészt iráni részrõl
tárgyalások folynak arról,
hogy a Gazprom finan-
szírozásában szervezendõ
konzorcium keretében napi

100 Mm3 kapacitású gáztávvezetéket építsenek ki
India-Pakisztán felé;

� harmadrészt alapos megfontolást igényelhet a je-
len politikai�etnikai�vallási környezetben Európa iráni
gázszállításra történõ elkötelezettségi kérdése.

Az északi-tengeri forráskapcsolatok

A lelõhelyek és vezetékes kapcsolatok rendszerét a
10. ábra szemlélteti. Az európai szempontból lényegé-
ben �saját� termelésnek tekinthetõ nem EU-tag Norvé-
gia lelõhelyeinek a gáza is túlnyomórészt tenger alatti
vezetékrendszereken jut � sajnos folyamatosan csök-
kenõ mennyiségben � az angol, belga, német, olasz,
francia, holland, spanyol, cseh, lengyel gáztávvezeték-
rendszerekbe.

A termelt gáz túlnyomó többsége norvég eredetû
�import�! A legjelentõsebb gázszállító vezetékek az
Europipe�I és �II., valamint a Norpipe és a 850 km
tenger alatti NorFra (Norvégia-Franciaország), vala-

28. ábra

29. ábra

30. ábra



mint az angol gázellátó rendszer ellátási terhét viselõ
Bacton terminálig kiépített gyûjtõvezeték-rendszer. E
vezetékek azonban nemcsak a norvég, hanem a teljes
északi-tengeri termelést forgalmazzák.

Külön meg kell említeni az orosz érdekeltséget is
megjelenítõ 235 km-es ugyancsak tengerbe fektetett
23,5 Mrd m3/év kapacitású Interconnector távvezetéket
[48], amely Nagy-Britannia (Bacton) és a szárazföld
(Zeebrugge) közötti kapcsolatot biztosítja.

Beszerzési realitások és kockázatok

A 2007�2030 közötti idõszakban az adottságokat és
lehetõségeket vizsgálva, a következõk állapíthatók
meg:

A SZÉN esetében problémákkal nem kell számolni,
gyakorlatilag túlkínálatos a világpiac, ez a helyzet
hosszabb távon sem fog változni � sõt a 11. diagram
szerinti elõrejelzés jelentõs termelésnövekedést való-
színûsít, mivel új nagykészletû bányák megnyitására
van lehetõség. [49] A rakodó-szállító és kirakodó kapa-
citásokban sincsenek korlátok � azaz fizetõképes ke-
reslet esetén a növekvõ igények kielégíthetõk. Különö-
sebb kockázati tényezõkkel nem kell e tekintetben szá-
molni!

A KÕOLAJ forrásoldali lehetõségei a jelen ismert
biztos készletek (205,273 Mrd m3) és a prognosztizált
készletnövekmények ismeretében a technikai-techno-
lógiai és pénzügyi-beruházási szempontokat illetõen
zökkenõmentesen lépést tudnak tartani az igényekkel.
[49] A meglévõ kapacitások és a folyamatban lévõ, va-
lamint tervezett fejlesztések pénzügyi háttere biztosí-
tott, az új kutatási-termelési-szállítási fejlesztési prog-
ramok a növekvõ kereslet kielégítéséhez igazodnak.

Más kérdés azonban a kereskedelem
� a �forrásokhoz való hozzáférés�! Ez
utóbbi ugyanis már számos kockázati
tényezõt jelent a világpiaci olajkeres-
kedelemben, amely tényezõk automa-
tikusan megjelennek az EU olajellátá-
sának biztonságát illetõen is.

A sajnos egyre növekvõ számú ri-
zikófaktor közül csak néhány leglé-
nyegesebbet kiemelve:

� hosszabb távon elkerülhetetlen-
nek tûnik egy �harmadik olajárrobba-
nás� � amelynek kiváltó oka az a
nemzetközi szinten ma már nem vita-
tott tény, hogy 5�7 éven belül az olaj
iránti keresletre mintegy 75%-os nö-
vekményt prognosztizálnak, és ennek
�árfelhajtó� hatása szükségszerûen je-
lentkezni és érvényesülni is fog
(12. diagram)! Az igen jelentõs keres-

letnövekmény döntõen Kína és India rendkívüli dina-
mizmusú gazdasági növekedéséhez kapcsolható;

� erõsödõ politikai indíttatásúnak várható az OPEC
termelési-kereskedési politikája, amely a nemzeti-val-
lási popularizmushoz kapcsolódóan egyre erõteljeseb-
ben érvényesülhet;

� a bizonytalan bel- és külpolitikai helyzet befolyá-
solhatja a jelentõsebb olajkészlettel rendelkezõ OPEC-
országok (Irak, Irán, Nigéria, Venezuela, Csendes-
óceáni térség) mindenkori világpiachoz viszonyuló
magatartását;

� erõsödik a nemzetközi terrorizmus, amely lassan
egyre inkább vallási alapokra helyezõdik át és ennek
hatása komoly belpolitikai problémákat vet fel az arab
monarchikus államokon belül is;

� permanensen és egyre erõsödõen háborús konflik-
tushelyzet alakul ki a Közel-Keleten, amely etnikai és
vallási indíttatású alapokon nyugszik;

� vitára adhat okot az energiapiacon az elvárt libera-
lizmus elveinek alkalmazási gyakorlata, amelynek so-
rán eltérõ lehet a vélemény a forrásfelhasználás terüle-
tén érintett államok között � így pl. az orosz lelõhelyek
külföldi tulajdonszerzési lehetõségének, vagy az orosz
üzleti részesedések megszerzésére való törekvés stb.
elbírálásában;

� nincsenek egyértelmûen tisztázva az olajpiacot je-
lentõsen befolyásoló Oroszország kapcsolatrendszerei
és világpolitikai pozíciói � l. pl. az Energiacharta körüli
EU-Oroszország közötti vitákat és ennek kiváltó okait
és

� speciálisan az EU vonatkozásában a lokális konf-
liktusok forrását jelentõ csõvezetékes szállításoknál a
szovjet utódállamoknak elõbb-utóbb tudomásul kell
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venni az orosz részrõl szükségszerûen egyre erõtelje-
sebben alkalmazásra kerülõ különálláshoz tartozó
�nemzetközi árpolitikát� is, amely az �olcsó szovjet�
energiahordozók helyett a világpiaci áron beszerezhetõ
energiahordozókat jelenti.

Mindezek figyelembevételével az EU számára: ki-
emelt jelentõséggel bíró kérdésként kell kezelni a for-
rás-szállítás megbízhatósági kérdését. Ennek mérlege-
lésénél a tranzitálási bizonytalanságokat (l. az orosz-fe-
hérorosz árvita és a Barátság távvezetékrendszer üze-
meltetési kérdését!) elkülönítve célszerû vizsgálni(!) és
törekedni kell ez ebbõl adódó esetleges problémák
minimalizálására, amelynek pl. egyik eszköze lehet a
korrekt energiaárakat és tranzitdíjakat tartalmazó szer-
zõdéskötések mellett a tranzitkiváltást biztosító fejlesz-
tés is.

Az EU számára a jelenlegi csõvezetékes és tankeres
ellátás technikai adottságai jóval kedvezõbb diverzifi-
kálási lehetõségeket biztosítanak, mint a földgáz eseté-
ben � és a már hatékonyan mûködõ stratégiai tárolás
ugyancsak jelentõs mértékben hozzájárulhat egy eset-
leges konfliktusos idõszak áthidalásához �, mint aho-
gyan pl. a Barátság olajszállításban kialakult orosz-fe-
hérorosz probléma sem okozott semmiféle ellátási-mû-
ködési problémát az olajellátó-rendszerben.

A FÖLDGÁZ esetében [49] sincs és nem is várható
probléma a dinamikusan növekvõ igények kielégítésé-
ben a forrásoldalakat illetõen. A készlet-ellátottsági
helyzet az egybehangzó nemzetközi vizsgálatok alap-

ján is kedvezõbb, mint
a kõolaj esetében � a
mai napig érdemben
nem változó 2000. ja-
nuár 1-jei állapotot a
�biztos-ismert� � a
�prognosztizált� és a
�lehetséges� kategó-
riákban, földrajzi tér-
ségenkénti bontásban a
13. diagram mutatja
be (1 trillió CubicFeet
= 28,317 Mrd m3) mi-
szerint az ismert világ-
készlet 173 084 Mrd
m3 (1. táblázat), a prog-
nosztizált 119 526 Mrd
m3és lehetséges 66 460
Mrd m3 azaz 359 069
trillió m3 földgázkész-
lettel lehet a mai isme-
retek alapján számolni.
Az EU szempontjából
figyelembe véve a

készletek földrajzi elhelyezkedését megállapítható,
hogy a legolcsóbb csõvezetékes szállítás szempontjá-
ból nagyon kedvezõ a helyzet, mivel a világkészlet
szempontjából 35,8% (53,295 trillió m3) jelenleg csõ-
vezetékes kapcsolattal elérhetõ � igaz ebbõl 5,721 tril-
lió m3 (a világkészlet 3,8%-a) vitatott türkmén�kazah�
üzbég készlet jelenleg csak az orosz tranziton keresz-
tül. A folyamatba helyezett koncepcionális távvezeték-
fejlesztési programok, ill. koncepciók megvalósulása
esetén ez a forrásoldal 37,578 trillió m3-el (a világkész-
let további 25,2%-ával) nõhet meg, azaz a jelenleg is-
mert biztos világkészlet 61%-a (90,873 trillió m3) igény
esetén csõvezetékkel juttatható el az EU rendszerébe.
Ez sokszorosan meghaladja a hosszú távú elõrejelzések
szerinti igényeket, tehát a forrásoldalak nagy bizton-
sággal állnak rendelkezésre.

Az EU ellátásbiztonsági kérdését illetõen általában
ugyanazon legfontosabb kockázati tényezõk a megha-
tározóak, mint a kõolajnál, azokkal a kivételekkel,
hogy:

� itt nincs �OPEC-magatartás� �, de hosszabb távon
esetleg számolni lehet egy �gázos OPEC� szervezet
megalakulásával (l. az orosz-iráni ilyen irányú felve-
tést!), továbbá

� a földgáz �kereskedelmi kezelése� nagyobb prob-
lémát vet fel, mint az olajé � pl. a tárolás/készletezés
jóval költségesebb, a pillanatnyi csúcsok kiszolgálása
alapvetõ feltétel stb.;

� az EIA elõrejelzése alapján � (14. diagram) � be-
látható idõn belül számolni kell a gázárak jelentõs nö-
vekedésével, mivel az egybehangzó nemzetközi elõre-
jelzések szerint [50] 5�7 éven belül 80�82%-os igény-
növekedéssel kell számolni és ez a növekmény 2050
körül már meghaladhatja a 280%-ot is! Az ábra opti-
mista elképzelése szerint 2012 után elvileg az ár mér-
séklõdhet, ha az új nagy távvezetékrendszerek és
cseppfolyósítók beüzemelnek � azonban ez már erõsen
kérdéses lehet, ha az OPEC-hez hasonló árkartell meg-
alakul.

Az EU igények, saját lehetõségek és a szükséges im-
port, valamint ennek szerzõdésekkel már lebiztosított
hányadának alakulását mutatja be a 15. diagram,
amelybõl az energiaellátás biztonságára, az ehhez kap-
csolódó kockázati tényezõkre vonatkozó igen fontos
következtetések levonására van lehetõség, ha figyelem-
be vesszük az elõzõ témakörökben leírtakat is.

� Az importigények drasztikusan növekednek, 2020-
ban már meghaladják a 67%-os és nagy valószínûség-
gel 2030-ra a 80% körüli hányadot is el fogja érni;

� 2010 év végéig a nagy EU gázigénye gyakorlatilag
érvényes szerzõdésekkel van biztosítva. Ezt követõen a
2010�2020 közötti idõszakban azonban a várható
igénynövekedések mintegy 1/3-a szerzõdéssel még
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Oroszország 47,574
Irán 27,496
Katar 25,797
Szaud-Arábia 6,824
UAE 6,060
Nigéria 5,239
Algéria 4,559
Venezuela 4,276
Irak 3,172
Indonézia 2,775
Norvégia 2,379
Malajzia 2,124
Türkmenisztán 2,011
Üzbegisztán 1,869
Kazahsztán 1,841
Hollandia 1,756
Egyiptom 1,671
Kanada 1,614
Világ egyéb 24,047
Összesen 173,084

1. táblázat: A 18 legnagyobb �biztos�
gázkészlettel rendelkezõ ország � 2006.
január 1-jei állapot (trillió m3 � 1012m3)



nincs lebiztosítva, bár a közelmúltban a Gazprommal
egyedileg megkötött német, francia és olasz 25�35
éves átfutású, nagy volumenû szerzõdéskötések ezt a
helyzetet igen jelentõsen módosíthatják � pl. a Balti
távvezeték 2010. évi belépése a diagramban jelzett 97
Mrd m3/évi hiányt 28 Mrd m3/évvel csökkenti és vélhe-
tõen hasonló nagyságrendeket fognak jelenteni a �hiá-
nyok� mérséklésében a már említett �egyedi� megálla-
podások is;

� Az EU dél-európai országai � Spanyolország, Por-
tugália és az ebbe a körbe sorolható Franciaország és
Olaszország is �, akik az arab-afrikai források mellett
lényegében hosszú távra már igen nagy volumenû
orosz szállításokban is megállapodtak, és jelentõs erõ-
feszítéseket tesznek az orosz gázipari kapacitásokban
való részesedések megszerzésére, amelynek érdekében
a belsõ piacukon sem zárkóznak el az orosz tõke meg-
jelenésétõl;

� Anglia, a Benelux államok, Svédország, Hollandia,
Svájc (nem EU-tag, de energetikai rendszerük szorosan
kapcsolódik az EU hálózataihoz) nagyrészt stabil saját
és északi-tengeri forrásokkal rendelkeznek, ill. kiegé-
szítõ forrásként LNG- és orosz kapacitás-lekötésekkel
is fedezik igényeiket;

� Finnország ellátása a Yamal-rendszerrõl közvetle-
nül biztosított;

� Németország a Balti vezetékkel tranzitfüggetlenné
tudja tenni igényének egy igen jelentõs hányadát és a
saját, valamint orosz érdekeltségû nagy FAT-tárolókkal
érdemi stratégiai készletezésre is felkészült, ill. ilyen
irányú fejlesztései nem álltak le. Ezek mellett igen je-
lentõsek a belsõ rendszereiken az orosz érdekeltségek
(pl. a Wintherstall, WINGAZ, MIDAL-SAGAL-
JAGAL rendszerek stb.) komoly pozíciókkal van jelen
az orosz gáziparban, valamint hosszú távú, nagy volu-
menû szállítási szerzõdésekkel is rendelkezik;

� A végsõ konklúziója: bizony minden ország egy-
mástól függetlenül és egymással erõs versenyben gon-
doskodik energiabeszállítói kapcsolatairól, amelyben
az orosz szállítások kiemelkedõ szerepet kapnak. [51];

� A szovjet utódállamok nem tarthatják fenn tartósan
a kivételezett árkonstrukciókat, a mindenkori nemzet-
közi kereskedelem hatásai alól nem vonhatják ki magu-
kat és indokolatlan is lenne politikai konfliktusok tár-
gyává tenni egy gazdasági-piaci adottságot, hiszen az
�energiafegyver� alkalmazása az �eladó� számára is
kockázatos, gazdasági kapcsolatait illetõen jelentõs ne-
gatív megítéléseket von maga után.

Természetesen mindez nem zárja ki azt az igényt,
hogy további beszállítói fejlesztésekre kerüljön sor �
de ebben is nagyon erõs érdekképviseletet jelentenek a
nemzeti színekben mûködõ multinacionális vállalkozá-
sok, mint az E.On, Gaz de France, az ENI, OMV stb.

A Balti-vezetékrendszer azt jelzi, hogy a �tranzit-
függetlenség� döntõ tényezõként lépett elõ az EU-
orosz kapcsolatokban, mivel a több mint 40 éves orosz
szállítási kapcsolatokban kizárólag e kérdés miatt je-
lentkeztek kisebb zavarok. Potenciális szállítóként az
orosz partner olyan megbízható partnerként szerepel,
aki ráadásul a világ legnagyobb készletei felett rendel-
kezik és készleteihez az egyik legolcsóbb csõvezetéki
szállítással lehet hozzáférni. Ezt a meggondolást és a
gazdasági érdekekhez is fûzõdõ szállítási �bizalmat�
igazolják a nagy volumenû újabb szerzõdéskötések is!

Hosszabb távú új távvezetéki kapcsolattal elérhetõ
forrásokat illetõen:

� az irak-iráni forráslehetõségek politikai bizonyta-
lansága rendkívül nagy, a hozzáférésekkel kapcsolatos
tárgyalások még semmi érdemi megállapodásra nem
juthattak;

� Irán érdekeltségei a Gazprom-mal egyeztetve az
ázsiai területek felé orientálódnak;

� a Kaszpi-tenger alatti vezetéképítés illuzórikus, a
határok tisztázatlansága miatt érdemi pénzügyi befek-
tetõi konzorcium belátható idõn belül nem jöhet létre,
és ma már nem egyértelmû az érintett országok részvé-
teli hajlandósága sem;

� a közép-ázsiai országokban az orosz érdekeltségek
erõsödnek (pl. a LUKOIL 35 éves koncesszióval ren-
delkezik Üzbegisztánban, új orosz-kazah-türkmén
egyezség született stb.);

� a nagy reményekkel kecsegtetõ azerbajdzsáni Shah
Deniz mezõ kapacitása csupán 7 Mrd m3/évre tervezhe-
tõ, ami az EU gázimportjának már 2010-ben is csupán
3,3, ill. 2020-ban már csak 2,4%-a, tehát erre ellátást
alapozni nem lehet;

� a csak elvi elgondolásokban szereplõ Trans-Medi-
terrán Vezeték (Mediterrán Körgyûrû) ügyében az érin-
tett országok egy részével még kapcsolatfelvevõ tár-
gyalások sem kezdõdtek és igen nagy a térség politikai
bizonytalansága;

� a Szaharát átszelõNIGAL-vezetékkel � hamegvalósul
� az afrikai vezetékes kapcsolatok le is záródnak, további
fejlesztés csak az igen költséges LNG-re alapozódhat.

Mindez mire hívhatja fel a figyelmet a magyar
ellátást és energiapolitikát illetõen?

A szén jelentõsége a hazai primerenergia-hordozók-
ban �zsugorodó� tendenciájú, a vasúti szállításos ukrán
kapcsolatok ismertek és mûködnek. A �hajós� szállí-
táshoz kapcsolódó egykori Duna menti szénerõmûvek
fejlesztésének a realitása kicsi � amiben a zöld mozgal-
mak szerepe nem elhanyagolható. Meglévõ szenes/lig-
nites erõmûveink folyamatosan erõs �zöld-nyomás�
alatt állnak � ilyen irányú fejlesztések realitása a jelen-
tõs készletek ellenére is kicsi.
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A kõolajszállítások orosz relációban szerzõdéssel
biztosítottak, a tranzitkérdés megoldása nem lehet a
feladatunk, stratégiai tárolókapacitásaink jelentõs
idõszakra nyújtanak ellátási biztosítékot. Az Adria-
vezeték diverzifikációs lehetõségeinek kihasználására
ez ideig érdemben nem volt szükség! A nem
üzemeltetett nagy értékû adriai rendszer használatára a
�visszafelé� szállítás adhatna megoldást, de ennek rea-
litása az új Balkánt átívelõ vezetékkel idõben igencsak
eltolódik!

Földgáz vonatkozásában:
� a sok vitát kiváltó osztrák vezetésû Nabucco pro-

jektben pillanatnyilag csak bulgár, román, magyar
érdekeltség van jelent � a törökök, kazahok, türkmének
és a franciák �kivonultak� a projektbõl és a legutóbbi
orosz�osztrák megállapodások az osztrák álláspontot is
kétségessé teszik. A finanszírozás és a rendszer forrá-
soldalai tisztázatlanok és bizonytalanok. A török kiin-
dulási ponthoz csatlakozó �forrás-betápláló� vezetékek
csak részben állnak rendelkezésre és létesítésükre érde-
mi lépések sincsenek folyamatban, sõt: erõs iráni-orosz
ellenállásba ütközik pl. a közép-ázsiai FÁK-államokat
bekapcsoló leglényegesebb Transz-Kaszpi-tengeri
vezeték! A meglévõ � még szovjet idõkben az iráni gáz
európai exportálására létesített � azerbajdzsán-irán
vezetékkapcsolat kapacitása egyrészt nem számottevõ,
másrészt az ehhez való csatlakozás kiépítését sem ter-
vezi senki. A South-Caucasus Pipeline kapacitását az
azeri források jó esetben csak 43%-ra tudják kiterhelni
� a differencia hosszabb távon csak orosz gázzal pótol-
ható! Az iráni kapcsolatokat illetõen: iráni és török elvi
megállapodás ugyan létezik egy majdan Ankaráig
megépítendõ vezetékrõl, azonban ennek konkretizálása
semmilyen formában nem történt meg és a nemzetközi
információk szerint nincs is folyamatban, vélhetõen
belátható idõn belül nem is fog érdemi elõrelépés
történni. Irak az ott kialakult belpolitikai helyzet miatt
még hosszú idõn át számításba sem jöhet. A tervezett
vezetékbõl nincs mûködõ meglévõ szakasz � teljes
kiépítésre szorul.

� A versenytárs Blue Stream projekt forrása biztos,
a vezeték egy része létezik, és alkalmas rövid idõn be-
lüli szállítás megindítására. Finanszírozási lehetõsége a
tõkeerõs Gazprom és ENI érdekeltség miatt biztos.
Megépítésének elõkészítése elõrehaladottabb. Az EU
rendszerhez csatlakoztató nyomvonalnál nagyon erõs
lobbitevékenység folyik (27. ábra).

Valójában mindkét rendszerben célszerû az érdekelt-
séget fenntartani, de prioritással kell támogatni az
ország saját ellátásbiztonsági érdekeit, mint ahogyan
azt a német, francia, olasz és más EU-tagállamok
gyakorlata is teszi. Fontos hangsúlyozni: a kormány
csak támogathat, a megvalósítási kérdések piaci,

méghozzá nemzetközi szintû piaci alapokon dõlnek el.
A kormánytámogatás e kérdésben csupán elõnyösebb
országpozíció kialakításában játszhat szerepet, � pl.
hozzájuthatunk-e egy regionális elosztó-központi
szerephez, amely tárolókapacitás-bõvítést, tranzitot
jelenthet!

Figyelembe véve, hogy a jelenlegi gázszállítási
szerzõdések 2015-ben lejárnak, az optimális megoldás
nyilván az, amelyik hamarabb, számunkra kedvezõbb
költségkihatással, több elõnnyel és nagyobb biztonsá-
got nyújtó forrás- és szállításoldallal rendelkezik,
ennek kell elsõbbséget adni. Ez nem ellentétes az EU
energiapolitikájával, hiszen csak az ott követett �min-
den ország önállóan és idõben gondoskodik saját
ellátásbiztonságáról� gyakorlatot veszi át!

Hosszú távon mindkét vezetékre úgyis szükség lesz,
célszerû tehát mindkét projekt támogatása, de a realitá-
sokhoz kell igazítani a prioritásokat.

Az EU energiapolitikai állásfoglalása a vita tárgyát
képezõ orosz forrásokkal kapcsolatban nem
egyértelmû, mert a meglévõ szerzõdéseken túlmenõen
újabb hosszú távú szerzõdéskötések történtek:
E.On (német � 2006. augusztus 29.) 400Mrd m3 2036-ig,
GdF (francia � 2006. december 9.) 272 Mrd m3 2030-ig,
ENI (olasz � 2006. november 14.) 84 Mrd m3 2035-ig,
OMV (osztrák � 2005. május 18.) 140 Mrd m3 2027-ig

� és ezek mellett az algériai-afrikai szerzõdéseik az
új vezetékek építéséhez kapcsolódóan további 80�85
Mrdm3-re adnak biztosítékot és további 50�55 Mrd m3

nagyságrendû az LNG-/CNG-lekötés �nem beszélve
az LPG szerepérõl!

A Le Monde kiemelt cikkében Jean-Pierre Sereni
�európai gázcsatáról� beszél, amikor idézi az EU Bi-
zottság elnökét � M. Barrosot � aki ��arra ösztökéli a
27 tagállamot, hogy tanúsítson egységet és szilárdságot
és fogadtassa el az új játékszabályokat a termelõkkel,
köztük is elsõsorban a legfõbbel, Oroszországgal�DE

Nem hallgatva Brüsszelre, Németország, Olaszor-
szág és Franciaország nemrég ilyen megállapodásokat
írt alá, s emiatt azzal vádolják õket, hogy engedelmes-
kedtek a �Gazprom-ukáznak�, s így sajátkezûleg hoz-
zák Európát energetikai függõségbe. Ez az érv megle-
hetõsen hatásos a közvéleményre, mely egyre gyanak-
vóbb Putyinnal és rendszerével szemben. Ám ki hajlan-
dó Európában a városi gáz biztonságos beszerzését és
árának kialakítását a piacra bízni?

I.-P. S.
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Kiss Pál � Török József: Bá-
nyászat a bélyeggyûjtésben és
a kisgrafikában

Különleges könyvet tartok a kezem-
ben, ami ritkaságszámba megy, s

nagy örömöt nyújt a bélyeget és a kis-
plasztikát szeretõk körében. A szerzõk
meg is írják, hogy nem arra törekedtek,
hogy a világon található összes bányá-
szati vonatkozású bélyeget bemutas-
sák, de arra se, hogy teljes körû áttekin-
tést adjanak a bányászatról.

Megtalálták a helyes arányt, igen ér-
tékes az anyag, amit bemutatnak. A bé-
lyegeken és kisgrafikákon túl levelezõ-
lapok, címerek, emléklapok, papírpén-
zek, fényképek szerepelnek az összeál-
lításban. Kérdezhetnénk, hogy miért?

A szerzõknek ez egy külön érdeme,
hogy a kiegészítõ anyagokkal a mû egy
bányászati ismeretterjesztõ anyaggá is
alakul. Mindenki megtalálhatja a ked-
vére valót. Azmár, ahogy szokták mon-
dani, hab a tortán, hogy a könyv bányá-
szati szakkifejezések ismertetésével zá-
rul. Az a gyermek, aki nézegeti a köny-
vet, talán a farbõr hallatán nem gondol
majd minden csacskaságra. Mivel is
kezdõdhet a bélyegek bemutatása, nem
mással mint a Hófehérke és a szorgos
hét törpével. A szerzõk a bányászkodás
munkafolyamatait részekre bontva mu-
tatják be, mindenütt törekedve a bányá-
szati ismeretek átadásra.

Érdekes blokkot képez a bányavá-
rosok címereinek a bemutatása. Jó ol-
vasni azokat a talán már elfelejtett bá-
nyavárosokat is, mint pl. Libetbánya,
Gölnicbánya, Igló. A hagyományõr-

zés, a hagyománytisztelet is termé-
szetesen helyet kap a mûben, sok
szép bélyeggel, illusztrációval doku-
mentálva.

A szerzõk elérték megfogalmazott
céljukat, �hogy az esztétikai élmény
nyújtása mellett az emlékezés a bá-
nyászathoz, az egész bányásztársada-
lomhoz méltó módon fennmaradjon�.

Az igényes kivitelû kiadvány 159
oldalon a Gyergyószentmiklósi-Mis-
kolci Barátai Egyesület gondozásá-
ban, a kazincbarcikai Litoplan Kft ki-
vitelezésében 3000 példányban ké-
szült. A könyv kereskedelmi forga-
lomba nem kerül, megvásárlásuk a
szerzõktõl 3500 Ft-os áron lehetsé-
ges: Kiss Pál pal0520@freemail.hu,
30/218-5304.

(Dr. Korompay Péter)

Megújuló energiák
�A Föld lakossága elérte a 6 mil-

liárd fõt és ez azt jelenti, hogy az em-
beriség minden egyede, aggastyánok,
csecsemõk, vándorló bantu vadászok
beszámításával fejenként 1,74 tonna
olajegyenértéket fogyaszt el. Ez ter-
mészetesen nem egyenletesen oszlik
meg a világ országai között. Az USA
és Kanada lakosaira évente 7,5 tonna
jut, a fejlett Nyugat-európai országok
lakosaira 3 tonna, az energiapazarló
egykori szovjet tömb országaiban kö-
zel 4 tonna, míg az ún. fejlõdõ és
gyengén fejlett országokban a 0,5
tonnát sem éri el.�

Az alternatív energiaforrások fel-
használásának és elterjedésének fon-
tossága már csak az elõzõkben foglal-
tak szerint is elvitathatatlan, hiszen a
világ minden pontján, így hazánkban
is egyre erõteljesebb a törekvés a

megújuló energiaforrások szerepének
növelésére. Az EU irányelvei szerint
is az összenergia-fogyasztáson belül
a megújuló energiák részarányát nö-
velni kell, ezért is örömmel nyugtáz-
hatjuk, hogy dr. Bobok Elemérnek, a
Miskolci Egyetem Mûszaki Földtu-
dományi Kar Kõolaj és Földgáz Inté-
zet professzorának és dr. Tóth Anikó-
nak, a Miskolci Egyetem Mûszaki
Földtudományi Kar Kõolaj és Föld-
gáz Intézet adjunktusának tollából, a
Miskolci Egyetemi Kiadó gondozá-
sában 228 oldalon jelent meg a
�Megújuló energiák� címû könyve.

A tudományos- és gyakorlati élet-
ben, valamint az egyetemi oktatásban
nélkülözhetetlen könyv 9 fejezetben
mutatja be az energiafelhasználás
történetét (3�21 oldal), az alapfogal-
makat (22�39 oldal) és minden
megújuló erõforrást (40�221 oldal),
befejezõ fejezetként pedig a magyar
megújuló energiák helyét a magyar
energiapolitikában (222�228 oldal).

Bár a recenzens írója szerint a
megújuló energetikai természeti erõ-
források aránya még nagyon hosszú
ideig nem fogja elérni a 12�15%-ot,
azonban nagyon fontos, hogy nem-
csak az elméleti, hanem a gyakorlati
ismeretanyag birtokában legyünk.
Ezt a könyv teljes mértékben kielé-
gíti.

A könyv 1385 Ft-os áron megvá-
sárolható, illetve megrendelhetõ a
Miskolci Egyetem Központi Köny-
vesboltból (3515 Miskolc, Egyetem-
város, e-mail: xkbolt@uni-miskolc.hu)
vagy faxon: 46-361-564-es számon).
A szállítás utánvétellel történik.

(Dr. Horn János)

KÖNYVISMERTETÉS



BKL Kõolaj és Földgáz 140. évfolyam 2007/7. szám

Elõadásom alkalmával vissza
kell repülnünk Buziás kis-
község, ill. mezõváros 1860-

as éveinek történetéhez, amelyrõl a
következõk tudhatók meg, ill. ol-
vashatók:

�Buziás mezõváros Temes vár-
megye Buziási járásában van, egy
része a Szilas-hegy északi oldalá-
nak kellemes völgyében fekszik,
másik, a nagyobbik része pedig
dombos helyen terül el, amikor
1851-ben magyar, német és oláh la-
kosok száma 1684 fõ volt.� � írta
Fényes Elek.

Ezen a területen található �egy
hullámzatos dombok által szegélye-
zett 150 öl /280 m/ széles és 600 öl
/1150 m/ hosszú völgyben� a buziá-
si park érces savanyúvíz forrásai-
val, melyek közül 1811�1816 kö-
zött nyolcat ivásra és fürdésre hasz-
náltak: a meleg fürdõ közelében a
völgy végén négyet, közepén kettõt
� a Mihály (képünk) és József forrás
�, a másik végén szintén kettõt. Az
elsõ négy kútból (ezek 2�3 öl /kb.

4�6 m/ átmérõjûek) a víz egy föld
alatti csatorna segítségével a meleg
fürdõbe kerül, a középsõ két kút
vize ivásra, a völgy másik végén
lévõ kutak vize a hideg- és
zuhanyfürdõk igényére szolgáltak.

A víz alkatrészei � azaz mai szó-
használatunkban: összetevõi �
szénsavas vacsacs /szénsavas vas-
oxid/, mézeg, keserg /keserûsó/,
szikeny, kemeny /kálium/ kovasav,
vondék és kõolaj. Megtörtént a ku-
tak befoglalása. Lindenmayer B. or-
vos (sebész) sokat fáradozott ezen
gyógyhatású vizeknek a nagykö-
zönséggel történõ megismerteté-
sével 1809-ben, majd 1811-ben.
Lindenmayer után Kitaibel Pál
(kinek a buziási vizek egyik vegy-
elemzése köszönhetõ) ismertetése
folytán a gyógyvizek híre elterjedt
és a kis falu mezõvárossá nõtte ki
magát. A fürdõt Rauth János és
Simsó János vették meg. Területén
a szomszédos vármegyék nagybir-
tokosai díszes lakóházakat építet-
tek.

A bõ szénsav-
tartalmú gyógyvi-
zek, a vidék eny-
he és egészséges
éghajlata és a
gyógyvizek részé-
re szükséges be-
rendezések tekin-
tetében a vidék,
sõt az ország leglá-
togatottabb gyógy-
helyévé emelke-
dett. Idõvel, az
évrõl évre növek-

võ számú fürdõvendégek miatt a
természetes források gyógyvize
azonban elégtelenné vált. E kérdés
orvoslására 1867-ig kellett várni.

Zsigmondy Vilmos 1867 áprilisá-
ban Buziáson járván, a környék
földtani viszonyait a meglévõ kutak
állagát, hõmérsékletét vizsgálva
megállapította, hogy Buziás gyógy-
vizei nagyobb mélységrõl származ-
ván a felszálló vizek csoportjába so-
rolandók.

Zsigmondy a Magyarhoni Földta-
ni társulat 1867. május 8-ai szakülé-
sén tartott elõadást a Temes várme-
gyei Buziás vidékének földtani vi-
szonyairól, különös tekintettel az
ott lévõ hévforrásokra. Az értekezõ
kiemelte, hogy egy ott eszközlendõ
fúrólyuk mélyesztésével, a fürdõ-
helység oly bõ vízmennyiséggel lát-
ható el, hogy az a leghíresebb für-
dõvé válhatna. Zsigmondy javasla-
tát, indítványát a következõkkel in-
dokolta:

�1. Látszik Buziás közelében egy
magasan fekvõ, s a víz beszivárgá-
sára alkalmatos kõzettel ellátott te-
rület.

2. Ezen terület nagy vastagságú,
s többnyire vízhatlan rétegek által
van körülövezve, melyek egy nagy
föld alatti víztartónak keletkezésére
szolgáltatnak alkalmat.

3. Ezen víztartó Buziás alá hú-
zódván, egyrészt vizének, másrészt
a benne meggyûlt szésav roppant
feszereje idézték légyen elõ azon
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repedéseket, melyeken keresztül az ottani gyógyforrá-
sok kibugyognak.�

1867. november 29-én a buziási fürdõ ügyében a
Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumból leirat
érkezett az MFT-hez, hogy a közalapok birtokához tar-
tozó fürdõnél a források gyógyvize évrõl évre növekvõ
számú fürdõvendégek szükségletére elégtelen. E fel-
hívásra a társulat Zsigmondy Vilmost kiküldte helyszíni
vizsgálatra és azok alapján jelentést várt.

Az 1867. december 11-ei ülésen Kubinyi Ferenc
bejelentette, hogy a minisztérium felszólítást írt ki a
buziási gyógyvizek hozamát növelõ artézi kút fúrására,
illetõleg az ezt vizsgáló bizottság alakítására.

1867. december 31-éig a bizottság megtárgyalta
Zsigmondynak a buziási gyógyvizekre, ill. a hozamsza-
porításra vonatkozó javaslatát és a minisztériumhoz
felterjesztette a javaslatot, miszerint: ��a bizottság
azon véleményen van, hogy a buziási gyógyvizek
csakugyan szaporíthatók egy artézi kút fúrása által�, ha
a fúrást a kellõ szakismerettel rendelkezõ Zsigmondy
Vilmos végzi.

Az 1868. január 15-ei szakülésen Kubinyi Ferenc
bejelentette, hogy Zsigmondy Vilmosnak a buziási
gyógyvizek szaporítására vonatkozó javaslatát meg-
vizsgálták, és elõterjesztést tett a minisztérium részére.

A fúrásra ekkor azonban még nem került sor, mivel
Zsigmondy �a fúrás sikerét csak valószínûnek jelezte�
és a felmerülõ költséggel együtt elhúzódott a kivitele-
zés. Az indítvány óta eltelt hét év, Buziáson a vízhiány
továbbra is fennállt.

1874-ben a miniszter újból felszólította Zsigmondyt
véleményadásra. Az új szakvéleményben adott javasla-
tot � mely ugyan a régire épült, de újabb szempontok is
szerepeltek benne � elfogadták és 1874. február-már-
cius havában Zsigmondy hozzáfogott tervének végre-
hajtásához.

A terület rétegsorának pontos megismerése céljából,
valamint állításának bizonyítására, hogy a fürdõnek
szánt összes terület bármelyik pontján állítható elõ sa-
vanyúvíz kút, hét db I�VII. számmal megjelölt sekély
mélységû kísérleti fúrást mélyített le a következõ he-
lyeken: Mihály-kút /I./, gépész lakása mellett /II./ és et-
tõl távolabb /III./, az erdei sétatér bal oldalán /IV. és V./
majd a fasor jobb oldalán a patak mellett /VI./ és végül
a hidegfürdõ közelében /VII./. A 3,8�5,4 m mélység-
ben elért kavics- és homokrétegek savanyúvize 0,6�0,9
méternyire emelkedett fel a felszín fölé.

A VII. sz. fúrás alapján Zsigmondy javaslatot tett egy
olyan fúrás elkészítésére, mely közvetlen savanyúvizet
adna. Javaslatának elfogadása után megfúrta az uszoda
fenekét (1. ábra 2. fúrása). A 15,17 m-es fúrólyukba
beépített 11"-es fa béléscsövön át naponta 12 760 l
savanyúvíz folyt ki. Mivel a fürdõmedence megtöltése

így is 7�8 napot vett igénybe, Zsigmondy egy újabb
lyuk fúrását ajánlotta, ajánlatának elfogadása után egy
14,43 m-es lyukat készített 18"-es fa béléscsõvel bé-
lelve. Velük a fürdõmedence vízellátása megoldódott.

Javasolta továbbá Zsigmondy � az uszodában nyert
eredmények alapján �, hogy a melegfürdõi kutak egyi-
két mélyítsék tovább, a meleg fürdõ vízszükségletének
fedezésére. A javaslat elfogadása után ezt a fúrást
13,14 m-re mélyítette (1. ábra 3. fúrása), melynek vi-
zével a meleg fürdõ vízszükséglete kielégítést nyert.

Mint láttuk Zsigmondy Vilmos vállalkozását teljes si-
ker koronázta. A munkálatról a Magyarhoni Földtani
Társulat 1874. április 8-án tartott szakgyûlésén �A bu-
ziási gyógyfürdõ és az ott legújabban véghezvitt fúrá-
sok� címû elõadásában számolt be, mely elõadáshoz
Zsigmondy Béla szolgáltatott adatokat. Ezekrõl a ku-
takról emlékezett meg Halaváts Gyula bm. geológus az
1896-ban megjelent �kútkataszteré�-ben.

A következõ idõkben egyre jobban fellendült a láto-
gatottság, a fürdõt 100 holdas csinos park övezte, Tre-
fort miniszter által kitûnõen karbantartották és a szá-
mos épületekbõl álló fürdõtelep Buziás legforgalma-
sabb része lett. Deák Ferenc kedvelt fürdõje volt, aki a
jellegzetes félkör alakú kõpadon szokott megpihenni.

13BKL Kõolaj és Földgáz 140. évfolyam 2007/7. szám

1. ábra



A18. század végétõl napja-
inkig az energiahordozó
nyersanyagok, köztük a kõ-

olaj és a földgáz, felhasználása és
gazdasági jelentõsége kiemelten
fontos volt, és ez napjainkra is vo-
natkozik. A szénhidrogén-lelõhe-
lyek � és így a -készletek � azonban
csak korlátozott mértékben álltak és
állnak rendelkezésünkre.

A magyarországi szénhidrogén-
forrásokkal kapcsolatos kutatások
1850 táján kezdõdtek el. A kutatá-
sok 1880-ig csak igen kezdetleges
stádiumban voltak: a kõolaj-indiká-
ciók közelében létesített 70 m-nél
nem mélyebb kutatóaknákkal tör-
tént a kutatás [3]. Az intenzívebb
szénhidrogén-kutatást hazánkban
csak a 19. században kibontakozó
gazdasági fejlõdés növekvõ nyers-
anyagkereslete tette szükségessé és
elkerülhetetlenné.

A 19. század második és a 20.
század elsõ felében � a bitumenes
rétegek jelenlétének és a kedvezõ
földtani szerkezetnek köszönhetõen
� Máramaros vármegyében is több
helyen volt szénhidrogén-kutatás.
A legreményteljesebbnek tûnõ kõ-
olajlelõhelyek, az Iza-völgyben a
Sajó (ªiºeu, Ro.) és Izaszacsal
(Sãcel, Ro.) közti területen, Batiza
(Botiza, Ro.), Dragomérfalva (Dra-
gomireºti, Ro.), Felsõszelistye
(Sãliºtea de Sus, Ro.), Izaszacsal
községeknél, valamint Kõrösmezõ
(Jaszinya, Ukr.) közelében, a La-
szescsina völgyben voltak.

Az Iza-völgyi kõolajnyomok vol-
tak a legrégebbrõl ismertek. A Dra-
gomérfalva határában található kõ-
olajlelõhely már 1839-tõl ismert.

Fényes Elek statisztikus, az MTA
levelezõ tagja a �Magyarországnak,
s a hozzákapcsolt tartományoknak
mostani állapota statisztikai és
geográphiai tekintetben. (Pest,
1836�40, 6 köt.)� címû munkájában
említette elõször, hogy az itt lévõ
források olajat tartalmaznak. Az el-
sõ földtani felvételeket 1858-ban
Franz Hauer és Ferdinand
Richthofen osztrák geológusok vé-
gezték, s a dragomérfalvi kõolajfor-
rásokat õk is említették. 1874-ben
Hunfalvy János számolt be a drago-
mérfalvi �petróleum elõjövetelrõl�.
Az elsõ kutatásokat az Iza-völgy-
ben, 1875-ben Dragomérfalva tér-
ségében, Karl Adler grázi lakos
kezdte el. Kezdetben csak néhány
20�30 m-ig kézzel ásott aknát mé-
lyítettek, amelyekben csekély olaj-
beáramlást észleltek. Az ipari mére-
teket el nem érõ kismértékû kõolaj-
beáramlás megszûntével a munká-
latokat be is fejezték.

Kõrösmezõrõl az elsõ részletes
tudósítást 1876-ban, Karl M. Paul
és Emil Tietze osztrák geológusok
adták [8]. Ekkor végzett felméré-
seik során az Iza-völgyében már
több helyen találtak kõolaj utáni ku-
tatások nyomaira, így pl. Felsõsze-
listye mellett az Iza bal oldalán,
Dragomérfalvától délre, a Keleme-
nyásza nevû helynél. Izakonyhától
(Bogdan Vodã, Ro.) északnyugatra,
az Iza jobb partján. Izakonyha és
Sajó községek között, a Sajó- és
Batiza-patakok egyesülése felett.

Siegmeth Károly 1877-ben az
Iza-völgyében még csak egy kutat
említ, bár ezen a területen 1875�80-
ban már három kisebb mélységû

kutat is fúrtak, és 500�1500 kg kõ-
olajat termeltek ki naponta [9]. Emil
Tietze 1877-ben a kõrösmezõi,
1878-ban a dragomérfalvi petró-
leumról értekezett és ebben a Dra-
gomérfalva és Felsõszelistye közöt-
ti Pekure nevû helyet említi.

A Fekete-Tisza völgyében 1878-
ban kezdtek kõolaj után kutatni, mi-
után néhány helyi lakos konzorciu-
mot alapított, de nem sok kõolajat
találtak.

1879-ben Gesell Sándor kutatá-
sai alapján új társulat alakult és to-
vábbi kutatásokba kezdtek a La-
szescsina völgyben, ahol kevés kõ-
olajat is találtak. Karl Adler drago-
mérfalvi kutatásait Karl Sarg és fia
vették át. Õk H. Walter lembergi fõ-
bányabiztos útmutatásai alapján
Dragomérfalva és Felsõszelistye
között, a már említett, Pekure nevû
helynél kutattak és 64 m mélyen
ozokeritre bukkantak [8]. Gesell
Sándor 1880�81-ben ismertette a
kõrösmezei és Iza-völgyi kõolajzó-
nákat, amit térképen is feltüntetett.
Ekkor már arról tesz említést, hogy
2�3 aknában több hónapig folyt a
mûvelés.

1881-ben harmadik társulatként
alakult meg az �Elsõ Magyar Petró-
leumkutató Társaság�. 1882-ben
Anton Oculus osztrák geológus fog-
lalkozott az Iza-völgyi kõolaj-elõ-
fordulásokkal és tett említést
Dragomérfalva, Felsõszelistye, Iza-
szacsal kõolaj-elõfordulásairól. Az
itt található kõolaj-elõfordulások
tudományos ismertetése azonban
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már Gesell Sándor, Emil Tietze osztrák és Noth Gyula
galiciai geológusoktól származik.

1881 és 1893 között, már sokkal több pénzzel, szak-
értelemmel folytatták a szénhidrogén-kutatást Kõrösme-
zõnél, Batizán, Dragomérfalván, Felsõszelistyén és Iza-
szacsalon [3]. Az 1880-as évek elején, az Iza-völgyben
Izaszacsal, Izalonka (Lunca la Tisa, Ro.) és Izakonyha
községeknél, valamint a Visó-völgyben Rónaszék
(Coºtiui, Ro.) közelében, Stavenov lovag kutatott és több
helyen aknákat is mélyített. A Kõrösmezõ környéki völ-
gyekben (Laszescsina, Zimir, Repego, Sztebna, Tiszcso-
va, Haurilecz) lemélyített 23 db � 82 m-nél nem
mélyebb � kutató aknával három kõolajréteget érintett:
az elsõt 58 m-nél, a másodikat 62,5 m-nél, a harmadikat
82 m-nél. Kutatásainak eredményeit és minden jogát
késõbb a Deiner & Szarvasy bécsi cégnek adta át, akik
Kõrösmezõnél és Izaszacsalon kezdtek el fúrni.

Az átvett �koncessziós jog� birtokában 1883�89-ben
a Deiner & Szarvasy cég Izaszacsalon a Szekerek-völ-
gyében (Valea Carelor, Ro.) még 5 fúrólyukat mélyí-
tett, amelybõl kettõ 220 m, ill. 224 m mélységet ért el.
Egy kevés kõolajat is kitermeltek, de 6�7 év után abba-
hagyták a munkát. Majd a Sarg & Co. cég ásott két ku-
tat, eredmény nélkül [8].

A szomszédos Visó völgyét, Izaszacsal és Kõrösmezõ
vidékét 1886-ban Zapalowicz Hugó lengyel geológus járta
be, s ismertette az itt elõforduló kõolajforrásokat [13, 14].

Stavenov lovag a Laszescsina-völgyben, a Ropin ne-
vû hegyoldalon végzett fúrásokat, 1887-ben pedig a
Sztebna-patak jobb partján.

1887�88-ban ezen a területen Posewitz Tivadar vég-
zett részletes földtani kutatásokat. Kõrösmezõnél, egy
82 m mély kúttal, Móricz Pál máramarosi földbirtokos
és társa kutatott és 1888�89-ben még két kutat mélyí-
tettek 150 m, ill. 234 m-ig.

1892�93-ban Stavenov Vilmos, az úttörõ Stavenov
lovag testvére 3 kutat mélyített 32, 92 és 100 m mély-
ségig, majd abbahagyta a kutatást [8].

1892 és 1898 között H. Walter [10, 11],Webber [12],
J. Fabianski [4], E. Bartel [1, 2] járták be Kõrösmezõ
vidékét, és számoltak be a terület földtanáról, valamint
az itt elõforduló kõolajforrásokról.

1893-tól Wekerle Sándor miniszterelnök, pénzügy-
miniszter felhívására, állami támogatással és Böckh
János a M. Kir. Állami Földtani Intézet igazgatójának
lelkes irányításával, már tudományos szénhidrogén-ku-
tatás folyt. Erdélyben, a Mátra északi oldalán, és az or-
szág északkeleti részén, amelyek során részletes földta-
ni vizsgálatokat és térképezést végeztek.

Mivel Böckh János Máramaros vármegyét is kedve-
zõ kutatási területnek ítélte meg, a terület rendszeres
földtani felvételét 1893-ban maga végezte el. Ez volt az
alapja a késõbbi szénhidrogén-kutatásoknak [9].

Ugyanebben az évben Izaszacsal és Batiza környékén
már 100 000 korona állami támogatással kezdtek el új-
ból kutatni [3]. Az elsõ fúrás helyét egy lapos antikli-
nális északi szárnyán jelölték ki, az izaszacsali temp-
lommal szemközt. A fúrást egy magáncég végezte. 546 m
mélységbõl olyan erõs kõolaj- és földgázkitörés volt,
hogy az a gyenge berendezés csövezetét úgy szétnyom-
ta, hogy azt késõbb rendbe hozni már nem lehetett � a
fúrás elszerencsétlenedett. Ugyanezen cég egy másik
fúrást is végzett, de azzal önkényesen olyan mértékben
eltávolodtak az antiklinálistól, hogy eredményt már
nem érhetett el.

1894�1902 között Hatvani-Deutsch József vállalko-
zó, bankár, a Batiza-völgyében egy 582 m kutat mélyí-
tett, majd Izaszacsal környékén még további két új he-
lyen mélyíttetett fúrást 155 m, ill. 655 m mélységig,
azonban nem várt halála miatt a munkát eredménytele-
nül fejezték be.

1896-ban a Tisza bal partján és a Sztebna-völgytõl
jobbra, a Frommer & Co. Limited londoni társulat kez-
dett el kutatni. Az elsõ fúrásnál 178 m-nél nyertek kõ-
olajat, a másodiknál pedig 485 m-nél nagy gázerupció
volt. 1896�97 között, még további hét fúrást mélyítet-
tek le, de az itt talált kõolaj kis mennyisége miatt a
megütött szerkezet nem volt mûrevaló, így a munka
1898-ban abbamaradt.

Az államilag támogatott, de rosszul indult szénhid-
rogén-kutatás ezzel egy idõre ezen a területen zsákutcá-
ba jutott. Ennek ellenére 1900-ban Böckh Jánost a Ma-
gyarhoni Földtani Társulat �A hazai petróleumgeológia
terén kifejtett úttörõ munkálkodásáért� Szabó József
éremmel tüntette ki [5].

1902-ben Máramaros vármegye területén Kempf A.
Ernest londoni vállalkozó kezdett újabb kõolajkutatás-
ba, aki a Deiner és Deutsch-féle jogokat kötötte le, ill.
vásárolta ki [8].

Hazánkban 1905-ig a szénhidrogén-kutatás jelentõ-
sebb eredményeket nem hozott [3]. A fordulópontot
csak az 1908-ban Kissármás (Sãrmãºel, Ro.) mellett
feltárt földgáz hozta meg. Így a komolyabb szén-
hidrogén-kutatások, jóval nagyobb kincstári támo-
gatással, csak 1909-ben id. Lóczy Lajos és Böckh Hugó
vezetése alatt indulhattak meg [7].

1906 és 1910 között, Brébfalva (Brebeni, Ro.) kör-
nyékén, a Lajtameszek üregeiben, valamint Bajfalunál
(Dãneºti, Ro.) Papp Simon is talált kõolajszivárgást.
Kötelesmezõ (Trestia, Ro.) környékén pedig a
Kosztróbert György által Prihobnak nevezett területet
vizsgálta meg, ahol bádeni mészkövek és homokkövek
üregeiben, repedéseiben talált bitument és folyékony
szénhidrogént. Izaszacsaltól délre, a Beszterce-völgyé-
ben és mellékágában, feltehetõen oligocén rétegekben,
szintén találtak kõolajszivárgásokat.
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A 20. század elején különösen nagy reményeket fûz-
tek az Izaszacsal 4. sz. fúráshoz, amelybõl 1911-ben
459 m mélységbõl hatalmas sugárban szökött fel az ás-
ványolaj. Ebben az idõben az ásványolajra vonatkozó
állami jogokat a bányászati jogokra vonatkozó 1911.
évi VI tc. alapján a kormány gyakorolta. A nem várt
eredményen felbuzdulva minden olyan reményteljes
területen, ahol a korábbi megfigyelések, geológiai ku-
tatások és eredmények azt megkívánták, további kuta-
tást rendeltek el. Késõbb ennek alapján, az Iza-völgyi
kõolajterületeket kutatás és hasznosítás céljából az
1915-ben 1,5 millió font angol tõkével alapított �Ma-
gyar Kárpáti Petróleum Rt.� magán társulatnak � mint
koncesszornak � adták ki. A földtani felvételeket
Böckh Hugó vezetése mellett James angol, majd Pávai
Vajna Ferenc geológusok végezték. Ezek alapján jelöl-
tek ki és mélyítettek le Izaszacsalon 9, Felsõszelistye
határában 1 és Dragomérfalva határában 2 fúrást. Ezek-
bõl néhány izaszacsali fúrás jó eredménnyel járt, de
miután 1918-ban a terület Romániához került, csak itt-
ott folytatódott a szénhidrogén-kutatás, majd 1927-ben
teljes érdektelenségbe fulladt [9].

1940-ben, Észak-Erdély visszacsatolása után Mára-
maros kutatási területe ismét a magyar kincstár fennha-
tósága alá került. Ekkor Telegdi Roth Károly elrendelte
a visszacsatolt területek földtani felvételeinek folytatá-
sát, amit Pávai Vajna Ferencre bíztak, aki az 1941�42-
ben végzett földtani felvételeinek eredményeit 1943 ja-
nuárjában ismertette [9]. Elõterjesztésében bemutatta:
ezen a területen, a Kárpátok külsõ flisövéhez hasonló-
an, a szénhidrogén-indikációk fõleg az oligocén, az ún.
Carelor rétegekben voltak jelen. Legalul egy vékony
menilitpala és márga található Ostrea cyathula, Cyrena
semistriata faunával. A Carelor réteg feletti homokkõ-
ben, pikkelyes elrendezõdésben jelentõs diszodilos,
menilites és bitumenes palás rétegek vagy lencsék for-
dulnak elõ. Ezen egy vastagabb finom agyagos-cemen-
tû lágy homokkõ, majd utána egy második menilites,
bitumenes márga következett, helyenként mikrobrecs-
csa, benne Nummulina vasca-boucheri, majd agyag és
glaukonitos homokkõ, pikkelyes miocén rétegekkel
fedve [6].

Noha a magyar kincstár az 1911. évi VI. tc. alapján
a kõolaj és földgáz kutatásának, kitermelésének jogát
állami monopóliummá tette, ugyanakkor megengedte,
hogy a pénzügyminiszter meghatározott feltételek mel-
lett ez alól felmentést adjon. Így 1942 szeptemberétõl
az Iza-völgyében a koncessziós szerzõdést nyert Ma-
gyar-Olasz Ásványolajipari Rt. (MOLÁRT) folytathat-
ta a kõolajkutatást. Ebben a magyar kincstár 55%-kal,
az olasz Azienda Generali Italiana Petroli (AGIP) pe-
dig 45%-kal vállalt érdekeltséget. A kijelölt kutatási te-
rületük Nagybánya, Beregszász, Munkács, Ungvár,

Máramarossziget, Huszt és Kõrösmezõ vidékén el-
terülõ mintegy 20 620 km2 volt. 1942�43-ban ezen a te-
rületen Pávai Vajna Ferenc, Schréter Zoltán, Majzon
László, Strausz László és Szalai Tibor végeztek földtani
kutatásokat. Az elsõ kettõ a Felsõ-Iza-völgy környé-
kén, Szalai Tibor pedig Kõrösmezõ környékének réteg-
tani és szerkezeti felépítését kutatta és derítette fel.
A MOLÁRT megbízásából Scheffer Viktor geofizikus,
fõgeológus vezetésével Kárpátalján graviméteres fel-
vételek is folytak.

Ebben az idõben több fúrást is lemélyítettek Izasza-
csalon és a régebbrõl ismert többi kõolajos területen.
Dragomérfalván a Kalinyászának nevezett helyen, ahol
sötétbarna színû kõolajszivárgás volt, illetve e felett egy
600 m-nél mélyebb fúrásról beszéltek. 1942 júniusában
Izaszacsalon a 10. sz. kútból, ahol a dacittufa réteg is
jelen volt 21 tonna kõolajat termeltek ki, amibõl 10 ton-
nát a dési olajfinomítóba szállítottak. Az izaszacsali
boltozaton az 1942�44-es években lemélyített és 1566
méter mélységet elért 1. sz. kutatófúrást a II. világ-
háborús fejlemények és az eredménytelen szerszám-
mentés után fejezték be. Ezt követõen, miután ezek a te-
rületek újból elkerültek Magyarországtól, újabb és je-
lentõsebb szénhidrogén-kutatásokat már nem folytattak.
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Az OMBKE Ellenõrzõ Bizottsá-
gának októberi ülése
(Budapest, 2007. október 3.)

Az OMBKE központ 408-as ter-
mében jelen volt: dr. Gagyi Pálffy

András ügyvezetõ igazgató, Götz Tibor,
az EB elnöke, Dallos Ferencné,
dr. Debreczeni Ákos és Molnár István
bizottsági tagok. (Kimentését kérte:
Dózsa Sarolta, Marczis Gáborné dr., írá-
sos anyagot küldött: dr. Szabó Imre.)

A megjelenteket Götz Tibor üdvözöl-
te, majd ismertette a napirendet, mely
szerint az EB 2007. II. félévi tevékenysé-
gére készített munkaterv teljesítését érté-
kelték.

1. Általános feladatok:
� Az Alapszabály 1.1, 1.2. , valamint

a 4.1 és 4.5 pontjában foglalt feladatok:
teljesítése rendben.

� A választmányi ülésre vonatkozó
feladatok: a tisztújítást követõ ülés idõ-
pontjának túlságos mértékû elhúzódása
miatt � október 12. � nem teljesültek.

� Az egyesület gazdálkodásának el-
lenõrzése: a rendelkezésre bocsátott idõ-
arányos és elõzetes gazdasági kimutatást
megküldjük Dózsa Saroltának vélemé-
nyezésre.

2. Az EB-tagok feladatainak tel-
jesítése:

� Az egyesület pénzügyi teljesítése:
Dózsa Sarolta véleményezi, bár a
végleges változat a választmányi ülésre
készül el.

� A BKL lapok helyzetét folyamato-
san vizsgálja az EB: a BKL Kõolaj c. lap
kiadására a MOL Nyrt. átutalta a szüksé-
ges összeget. A BKL Kohászatnak meg-
van a felelõs szerkesztõje dr. Lengyel
Károly személyében, aki ezt a feladatot
társadalmi munkában látja el. A BKL há-
rom lapjának kiadásával kapcsolatos egy-
ségesítési munkához még további elõké-
szítõ tárgyalások szükségesek.

� Az egyesületi támogatások terén
dr. Szabó Imre dicséretes munkát végzett,
eddig 7 cégtõl összesen 390 000 Ft párto-
ló tagdíjat szerzett.

� A fiatalok megnyerése és bevonása
az egyesületi életbe: folyamatosan erõsö-

dik (pályázat meghirdetése, rendezvé-
nyekre való meghívás stb.), de még min-
dig nem elég hatékony. A Dunaújvárosi
Fõiskolán és a Miskolci Egyetemen
végzett hallgatók tagsági viszonyának
további megtartása érdekében
dr. Morvai Tibor � az Egyetemi Osztály
titkára, aki egyben az OMBKE Ifjúsági
Bizottságának vezetõje is � dolgoz ki
programtervet. E programban kell szere-
peltetni az egyetemen tanuló � egyesüle-
tünk szempontjából nem szakmai vég-
zettségûeknek számító � más szakos (pl.
környezetvédelmi) diákok bevonásával
kapcsolatos elképzeléseket és a megteen-
dõ intézkedéseket is. Az EB az intézkedé-
si terv kidolgozásának határidejére 2007.
december 30-át javasolta.

� Kapcsolattartás az egyesületi bizott-
ságokkal és a szakosztályokkal: ezt a fe-
ladatot a bizottság csak nagyon hiányo-
san tudta teljesíteni a következõ okok
miatt:

a) az egyesületi bizottságokmégmost
vannak alakulóban (vezetõiket az október
12-ei ülésen nevezi ki a választmány);

b) a szakosztályok (Egyetemi osztály)
részletes munkatervei (a BSZO Budapes-
ti Helyi Szervezetét kivéve) még nem ké-
szültek el, vagy nem küldték meg azokat
az egyesülethez.

3. Dr. Gagyi Pálffy András egyesüle-
tünk ügyvezetõ igazgatója az elhangzot-
takkal kapcsolatban rövid tájékoztatást
adott:

� a szeptemberi szakosztálytitkári érte-
kezleten elfogadták a 95. és a 96. küldött-
közgyûlés határozatait. A határozatok idõ-
arányos teljesítését egy kissé hátráltatta a
rendezvények nagy száma (Kerpely-év, a
magyar kõolajbányászat 70. éves évfordu-
lója, Selmecbányai Szalamander, nem-
zetközi konferenciák, hazai ankétok stb.);

� a választmányi tagok az idõarányos
pénzügyi kimutatást a választmányi ülé-
sen kapják meg; Az egyesület az idén
várhatóan igen jó gazdasági évet zár, kö-
szönhetõen az általa szervezett és mene-
dzselt sok konferenciának, valamint a
személyi jövedelemadóból befolyt 1%-os
felajánlásoknak;

� a BKL-lapok felelõs szerkesztõinek
megbízatása szintén a választmányi ülé-
sen kerül átadásra;

� ugyancsak a választmányi ülésen
választják meg az egyesületi bizottságok
vezetõit is.

� a 2008. évi egyesületi (szakosztályi)
rendezvényekrõl és bizottsági ülésekrõl a
2008. február végéig bekért terveket tájé-
koztatás végett megküldik az EB vezetõ-
jének.

4. Végezetül Götz Tibor megemlítet-
te, hogy a választmányi ülésen fel kell
hívni a tagok figyelmét arra, hogy a csak-
nem 6 hónapos szünet miatt az év hátra-
lévõ idejében igen sok feladatot kell meg-
oldani, ha tartani akarjuk az elõírt határ-
idõket.

Szakmai nap Bükkszéken
(Bükkszék, 2007. október 26.)

Az OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztályának kez-

deményezésére Bükkszéken is megemlé-
keztek a magyar kõolaj- és földgázbányá-
szat 70. évfordulójáról. A helyi önkor-
mányzattal közösen szervezett szakmai
nap eseménysorozata a bükkszéki ipar-
szerû kõolajtermelés hatvanadik évfordu-
lója alkalmából állított emléktábla koszo-
rúzásával kezdõdött.

A szakmai napot Holoda Attila, a
MOL Nyrt. KTD Eurázsiai Kutatás-Ter-
melés igazgatója, szakosztályunk elnöke
és Zagyva Ferencné Bükkszék polgár-
mestere nyitotta meg. Ezt követõen a
következõ elõadások hangzottak el:

A nem hagyományos szénhidrogén-
kutatások lehetõségei és a hazai példák
(Sõreg Viktor, MOLNyrt. KTDEurázsiai
Kutatási projekt vezetõje),

Az Alföldi szénhidrogén-medencék 70
éves története (Gajda Mihály, MOL
Nyrt. KTD Magyarországi Mezõfejlesz-
tés és Termelés vezetõje),

A Paleogén medence kutatásának
lehetõségei (Boncz László, MOL Nyrt.
KTD CH-kutatási szakértõ).

A szakmai napot követõ jó hangulatú
szakestélyen nemcsak a hazai olajbányá-
szat képviselõi vettek részt, jelenlétével
megtisztelte a rendezvénytDr. Nagy Imre
országgyûlési képviselõ, a Regionális
Idegenforgalmi Bizottság elnöke, Sós
Tamás országgyûlési képviselõ, a Heves
Megyei Közgyûlés elnöke, Zagyva
Ferencné Bükkszék polgármestere is.

(dé)

EGYESÜLETI HÍREK
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Az OMBKE választmányának
ülése
(Budapest, 2007. október 12. )

Az OMBKE székház Mikoviny ta-
nácstermében megtartott ülést

dr. Tolnay Lajos elnökletével tartották.
Jelen volt 19 fõ választmányi tag és 13 fõ
meghívott.

Napirend elõtt dr. Tolnay Lajos meg-
emlékezettMarian Lichner tiszteleti tag-
ról, Selmecbánya polgármesterérõl, aki
2007. szeptember 9-én 58 éves korában
elhunyt.Marian Lichner igen sokat tett a
bányász-kohász hagyományok ápolása, a
magyar�szlovák kapcsolatok javítása ér-
dekében. Emlékének az ülés résztvevõi
egy perces néma felállással tisztelegtek.

Ezután az elnök tájékoztatta a vá-
lasztmányt a 96. küldöttgyûlés óta eltelt
idõszakban történt, illetve folyamatban
lévõ hazai és külföldi jelentõsebb esemé-
nyekrõl (konferenciák, emlékülések stb.).
A jelenlegi ciklusban az egyesület veze-
tõi (és a választmány) elõtt álló legfonto-
sabb feladatokat a következõkben foglal-
ta össze:

� A fiatal szakemberek bevonása az
egyesületi életbe, a vezetés utánpótlásának
biztosítása az egyesület minden területén.

� A területi szervezeteink mûködési
feltételeinek biztosítása.

� Részvétel a szakmai érdekképvise-
letekben az illetékes érdekképviseleti
szervezetekkel együttmûködve.

� Hagyományaink ápolása.
� A határon túli rendezvények közül

továbbra is kiemelten kezelni a selmec-
bányai szalamander ünnepséget és az
EMT konferenciát.

� A szakmai lapjaink folyamatos
megjelentetése.

� A gazdálkodás egyensúlyának
megtartása.

A választmány tagjai a következõ na-
pirendekrõl tanácskoztak:

1. Az új választmányi tagok bemutat-
kozása.
Az OMBKE választmányának tagjai
Elnök: dr. Tolnay Lajos (Fémkohászati

Szakosztály)
Fõtitkár: Kovacsics Árpád (Bányászati

Szakosztály)
Fõtitkárhelyettes: dr. Lengyel Károly

(Öntészeti Szakosztály)
Tagok: Csaszlava Jenõ, Csethe András,

Gyõrfi Géza, Hamza Jenõ, dr. Horn
János, Huszár László, Lóránt Miklós,
Nagy Lajos, dr. Pataki Attila
(Bányászati Szakosztály), Holoda

Attila, Kõrõsi Tamás (Kõolaj-,
Földgáz és Vízbányászati Szakosz-
tály), Boross Péter, Hevesi Imre, Lon-
tai Attila, Solt László (Vaskohászati
Szakosztály), Csurgó Lajos, Hajnal
János, Petrusz Béla (Fémkohászati
Szakosztály), Katkó Károly, dr. Sán-
dor József (Öntészeti Szakosztály),
dr. Dúl Jenõ, dr. Török Tamás
(Egyetemi Osztály), Liptay Péter
(Salgótarjáni Osztály)
2. Javaslatok az egyes választmányi

bizottságok vezetõire. Kovacsics Árpád
fõtitkár ismertette a választmányi bizott-
ságok vezetõire tett javaslatot, valamint
azt, hogy a szakosztályok véleménye
alapján a korábbi Nemzetközi Kapcsola-
tok Bizottságát egyesületi szinten a jövõ-
ben nem indokolt mûködtetni, mivel a
nemzetközi szakmai kapcsolatokat a
szakosztályok tartják fenn, az EMT-vel
és a Selmecbányával való kapcsolatokat
pedig az ügyvezetõség fogja össze.

A választmány a következõ szemé-
lyeket bízta meg (V. 5/2007. sz. határo-
zat) a választmányi bizottságok vezetésé-
vel:
Bizottság Vezetõ
Alapszabály Dr. Esztó Péter
Érem Komjáthy István
Ifjúsági Morvai Tibor
Iparpolitikai Dr. Gál István
Környezetvédelmi Szombatfalvy Rudolf

és Erõs György
(társelnökök)

Oktatási Dr. Dúl Jenõ
Történeti Tóth János
Etikai Dr. Tóth István

Javaslat a BKL felelõs szerkesztõire.
A javaslatot a választmány szintén egy-
hangúlag fogadta el. A választmány a kö-
vetkezõ személyeket bízta meg a BKL
felelõs szerkesztõi feladatokkal: BKL
Bányászat: Podányi Tibor, BKL Kohá-
szat: dr. Lengyel Károly, BKL Kõolaj és
Földgáz: Dallos Ferencné (V. 6/2007. sz.
határozat).

3. A 96. küldöttgyûlés határozatainak
végrehajtásával kapcsolatos teendõk. Az
írásban is kiküldött elõterjesztéshez szá-
mos hozzászóló volt, akik elsõsorban a
szakmai érdekképviselettel, ill. a szakmai
múzeumok támogatási módjaival kap-
csolatban fejtették ki javaslataikat.

A választmány a 96. küldöttgyûlés ál-
tal hozott határozatok végrehajtására a
következõ feladatokat jelölte meg:

� A küldöttgyûlés továbbra is kiemel-
kedõen fontos feladatának jelöli meg a
fiatal szakemberek bevonását az egyesü-

leti életbe. Az Ifjúsági Bizottság dolgoz-
za ki az ezen feladattal kapcsolatos kon-
cepciót és programot és nyújtsa be a
2007. decemberi választmányi ülésre.

� A küldöttgyûlés felkéri a választ-
mányt, hogy az érdekképviseleti szerve-
inkkel, a Bányász Szakszervezettel és a
Bányászati Szövetséggel együtt dolgoz-
zon ki javaslatot megfelelõ szén-dioxid-
kvóták kialakítására. Az Iparpolitikai Bi-
zottság együttmûködve a szakmai érdek-
képviseleti szervekkel és aMTESZ Ener-
getikai Bizottságával (ennek elnöke
dr. Tóth István) a lehetséges intézkedése-
ket tegye meg.

� A küldöttgyûlés felkéri a választ-
mányt, vizsgálja meg, milyen javaslatok-
kal járulhat hozzá az egyesület egy új ás-
ványi nyersanyag-politika kialakításához.

Az adott feladat végrehajtása érdeké-
ben az OMBKE Iparpolitikai Bizottsága
az érdekelt Szakosztályokkal együttmû-
ködve vegye fel a kapcsolatot a MBFH-
val és közösen határozzák meg a javasla-
tok tárgyát, formai követelményeit.

� A küldöttgyûlés javasolja a választ-
mánynak, hogy szakmai múzeumaink tá-
mogatása ügyében fogalmazzanak leve-
let az egyesület nevében az oktatási és
kulturális miniszternek.

A Történeti Bizottság a szakmai mú-
zeumok és a kuratóriumok bevonásával
tekintse át a szakmai múzeumok helyze-
tét és a jövõbeni mûködés feltételrend-
szerét. Fogalmazzák meg a lehetséges és
szükséges intézkedéseket és errõl tájé-
koztassák a választmányt.

A Történeti Bizottság a következõ
évben szervezze meg a múzeumvezetõk
konferenciáját (V. 7/2007. sz. határozat).

4. A Szent Borbála-napi kitüntetések-
re vonatkozó elõterjesztés. Dr. Horn
János javaslatát a választmány egyhan-
gúlagmegszavazta (V. 8/2007. sz. határo-
zat).

5. Tájékoztatás az OMBKE gazdál-
kodásáról. Dr. Gagyi Pálffy András ügy-
vezetõ igazgató beszámolt arról, hogy az
I�III. negyedéves adatok azt jelzik, hogy
az egyesület a 2007. évet nyereséggel
fogja zárni és tartalékot is tud képezni.

6. Egyebek: Dr. Barátosi Kálmán
adott tájékoztatást az ISM XIII. Nemzet-
közi Bányamérõ Kongresszusáról,
Kovacsics Árpád bejelentette, hogy vizs-
gálják a 2008. évi Bányász-Kohász-
Erdész Találkozó lehetséges helyét.
(a BKL Bányászat 6. számában közzétett hír

alapján)



Jubileumi diplomák átadása
Miskolcon

AMiskolci Egyetem Szenátusa, a
Mûszaki Földtudományi Kar Taná-

csának elõterjesztésére ebben az évben
2 fõ részére vas-, 2 fõ részére gyémánt- és
76 fõ részére aranyoklevelet adott át.
A jubiláns bánya-, bányamûvelõ-, bánya-
gépész-, olaj-, geológus-, geofizikus- és
földmérõ-mérnökök rövid szakmai élet-
rajza a Mûszaki Földtudományi Kar Dé-
káni Hivatala szerkesztésében (felelõs
szerkesztõ Baracza Mátyás Krisztián iro-
davezetõ) ez alkalomra megjelentetett ki-
adványban található.

Szakmánk mûvelõi közül
vasoklevelet kapott:

Kassai Lajos bányamérnök,
aranyoklevelet kapott: Dudás József,
Hangyál János, Hárs Ferenc, dr. Horn
János, Nyertes Antal, P. Szabó János,
Smóling Imre ésVarga János olajmérnök.

A díszoklevelet átvevõknek nagy
tisztelettel gratulálunk. Életpályájukat a
következõ számban közöljük.

(A szerk.)

MOL-hírek
� Folytatódott a 70 éves a magyar kõ-

olaj- és földgázbányászat címû cikksoro-
zat a MOL Panoráma ANNO rovatában,
az 1937-tõl az OKGT megalakulásáig cí-
mû cikkel. A szerzõk: id. Õsz Árpád és
Várady Géza.
(MOL Panoráma, 18�19. szám)

� Az ISM XIII. kongresszusának
résztvevõi a MOL-nál: a Nemzetközi Bá-
nyamérõ Egyesület (International Society
for Mine Surveying) budapesti kongresz-
szusának néhány résztvevõje szeptember
27-én meglátogatta az Algyõi Gázüzemet
és a Szajoli Bázistelepet. A vendégeket
az üzemlátogatáson Volter György KTD
Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok ve-
zetõ (Algyõ) ésFöldházi ZoltánCH-szál-
lítási vezetõ (Szajol), valamint üzemi
szakértõk kalauzolták.
(MOL Panoráma, 18�19. szám)

� Új gázmezõt fedeztek fel Zalátán:

siker kísérte Baranya megye déli részén,
a magyar�horvát határ közvetlen közelé-
ben végzett fúrási tevékenységét. A kuta-
tásba vont földtani szerkezet a Dráva me-
dence geológiai szerkezetének részét ké-
pezi. A medence 1950-es évektõl kezdõ-
dõ kutatása 2000-tõl új szakaszába lépett
a Mecsek-Nyugat kutatási blokk geo-
lógiai-szeizmikai újraértékelését követõ
kutatás beindításával. A MOL�INA kö-
zös kutatások eredményeként kitûzött
Zaláta�1 fúrásból mintegy 220 bar nyo-
mással a felszínre érkezõ gáz jelentõsnek
ígérkezõ elõfordulásra utal. A zalátai gáz-
elõfordulás továbbkutatása céljából már
készülnek az újabb fúrás tervei, melynek
helyére a horvát oldalon látszik optimális
pozíció. Horváth Zsolt területi kutatási
projekt vezetõvel folytatott beszélgetés
során a térségben magyar�horvát szak-
mai együttmûködésben folyó és tervezett
egyéb kutatásokról is említés történt.
(MOL Panoráma, 18�19. szám)

� A magyarországi kenõolajgyártás
centenáriumi ünnepségei Almásfüzitõn: a
kenõanyaggyártás 100. évfordulója alkal-
mából szeptember 21-én rendezett nagy-
szabású ünnepség alkalmából üzemláto-
gatásra, fotókiállításra és emlékfalavatás-
ra is sor került. Ez ünnepi alkalomból ad-
ták át aMOLÉletpálya Díjat dr. Cenkvári
Istvánnak, valamint a Centenáriumi
Pályázat díjait Bobest Évának, Huszár
Miklósnak (szakmai kategória), Dudás
Istvánnak, Matyus Dórának és Bálint
Máriának (mûvészeti kategória).
(MOL Panoráma, 18�19. szám)

Új tulajdonosa van a ROTARY
Zrt.-nek

ARotary 2003 Kft. tulajdonában lévõ
társaság 2007. október 1-jétõl a

Crosco Integrated Drilling & Well Ser-
vices Co., Ltd. horvát fúróvállalat tulaj-
donában mûködik tovább � megtartva jo-
gi és szervezeti önállóságát. A két vállalat
egyesülésével Közép-Európa meghatáro-
zó, versenyképes vállalkozása jött létre.

A geotermia hírei
� Folytatódhat-e a MOL geotermikus

erõmû projektje?
A Zala megyei Iklódbördöce mellé

tervezett 3,5 MW teljesítményû geoter-
mális erõmû ellátására kijelölt termálvíz-
kútpár tesztvizsgálata során az elõzetesen

becsültnél kisebb vízhozamot regisztrál-
tak. Noha a kitermelhetõ hévíz energeti-
kai felhasználásra alkalmas paraméterek-
kel rendelkezik, a vízhozam nem éri el az
erõmû létesítéséhez szükséges (2000
m3/nap) mennyiséget. Így kétségessé vált
a projekt folytatása. A kudarc ellenére a
MOL folytatja a geotermikus programot,
újabb kutatási helyszín kijelölését és
újabb megvalósíthatósági tanulmány ké-
szítését tervezi.

� Geotermikus erõmûvek épülnek
magyar-izlandi beruházással

A Pannonplast Nyrt. az izlandi VGK-
Hönnun céggel közösen 350 millió eurós
beruházási összegû befektetéssel hõ- és
áramtermelõ, azaz a két funkciót kiszol-
gáló úgynevezett kombinált-ciklusú geo-
termikus kiserõmûvek létesítését tervezi.
A Kalina technológiával mûködõ erõmû-
vek kulcsrakész szállítója az izlandi cég
lesz. A kútfúrásokat várhatóan 2008 ápri-
lisában, az elsõ erõmûvek építését pedig
2009-ben kezdik meg. Az elsõ erõmûvek
üzemeltetését 2010 közepétõl tervezik.
(www. panonplast.hu)

Konferenciák
Bányászat és Geotermia 2007
(Visegrád, 2007. november 27�28.)

AMagyar Bányászati és Földtani Hiva-
tal és aMagyar Bányászati Szövetség

által szervezett szakmai konferencián ha-
zánk energiapolitikai koncepciójáról, a
geotermikus energia térhódításáról, a bá-
nyászat és a geotermikus energia hasznosí-
tásával és a környezet védelmével kapcso-
latos szabályozásokról, valamint a bánya-
járadék-szabályok változásairól tanács-
koztak a GKM, a KvVM, az MBFH, az
MBSZ képviselõi és az érintett iparági
gazdálkodó egységek szakemberei.

Konferenciasorozat az innová-
cióról, a környezetvédelemrõl
és a vállalkozói esélyekrõl

AFigyelõ és a Heti Válasz folyóiratok
által indított konferenciasorozat elsõ

eseménye a szeptember végén az MTA
dísztermében tartott Konferencia az inno-
vációról c. rendezvény volt. A konferen-
cián elõadást tartott többek között Egyed
Gábor, a GKM szakállamtitkára,
dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs
Szövetség elnöke, valamint Vizi E.
Szilveszter, az MTA elnöke.
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Az október eleji második konferen-
cián �A globális felmelegedés hatása
Európára és Magyarországra� témakör-
ben a klímaváltozásról hangzottak el elõ-
adások. Az eseményen beszédet mondott
Sólyom László köztársasági elnök, Fodor
Gábor környezetvédelmi miniszter és
Láng István akadémikus.

Hagyományõrzõ emléknap
Bázakerettyén
(2007. október 20.)

Bázakerettye Önkormányzata és a
Zalai Dombság Turizmusáért Köz-

hasznú Egyesület a magyar kõolajbányá-
szat megszületésének 70. évfordulója al-
kalmából hagyományõrzõ emléknapot
szervezett Bázakerettyén a térségben dol-
gozó olajipari vezetõk és munkatársak
részvételével. A Déryné Oktatási és Mû-
velõdési Központban szép számban meg-
jelent egykori és jelenleg is aktív olajoso-
kat (1. kép) Iványi lászló polgármester,
Szalai Gézáné és Holoda Attila, a MOL
Nyrt. KTD Eurázsiai Kutatás-Termelés
igazgatója köszöntötte (2. kép).

A térségben végzett olajbányász tevé-
kenységrõl és a �hõskorról� szóló vissza-
emlékezéseket Gerecs László (3. kép),
Horváth Róbert (4. kép), Trombitás
István (5. kép), Udvardi Géza (6. kép),
Paczuk László (7. kép), Szalai Géza
(8. kép) kezdte, majd számos � ma már

nyugállományú egykori szakember �
folytatta. Élvezettel hallgatták az olajo-
sok doyenje, Kiss László (9. kép) vissza-
emlékezését is (10. kép). A beszámolókat
archív dokumentumfilmek (Zala kincse,
A Budafa 2-es naplója) vetítésével és ko-
rabeli dokumentumok anyagából készí-
tett kiállítással (11. kép) színesítették a
szervezõk. Az ünneplõk felkeresték a
B�2 jelû kútnál lévõ emlékkövet, ahol
Iványi László polgármester és Szalai
Gézáné, a Zalai Dombság Turizmusáért

Közhasznú Egyesület elnöke helyezte el
a megemlékezés koszorúját (12. kép),
megtekinthették a közeli � egykori gyûj-
tõállomás épületében a MOIM részeként
kialakított � Buda Ernõ emlékszobát.

(dé)

A Budapesti Hagyományápoló
Kör szakmai napja
(Budapest, 2007. október 25.)

Az OMBKE Fõ utcai székházában
tartotta októberi összejövetelét a

BOK. A szakmai napon a magyarországi
szénhidrogén-bányászat 70 éves évfordu-
lójára emlékeztek. A több mint 50 fõs
hallgatóság nagy érdeklõdéssel és tet-
széssel kísérte Csath Béla aranyokleveles
bányamérnök, egyesületünk tiszteleti tag-
ja, a Vízfúrási Helyi Szervezet elnöke ál-
tal tartott elõadást. �A kezdetek � 70 éves
a magyar kõolaj- és földgázbányászat�
címû, régi fényképekkel és korabeli váz-
latokkal, újságcikkek és egyéb dokumen-
tumok idézeteivel gazdagon illusztrált
elõadás a Mihályinál 1935-ben elkezdett,
majd az azt követõ évek EUROGASCO,
MAORT szénhidrogén-kutatások tör-
ténetérõl szólt. A szakmai nap baráti be-
szélgetéssel zárult. (dé)
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Az MTA Bányászati Ergonómiai
és Bányaegészségügyi Tudo-
mányos Bizottság három évti-
zedes tevékenysége

AMagyar Tudományos Akadémia
(MTA) Orvosi Tudományok és a

Földtudományok Osztályainak közös bi-
zottsága tudományos ülésen emlékezett
meg a Bányászati Ergonómiai és Bánya-
egészségügyi Osztályközi Bizottság létre-
hozásának 30 éves évfordulójáról.

� A 2007. október 25-én Pécsen tar-
tott ülésen megjelentek az MTA, a Pécsi
Akadémiai Bizottság, a Magyar Bányá-
szati Szövetség, a Bánya- és Energiaipari
Dolgozók Szakszervezete, a Miskolci
Egyetem képviselõi, a bizottság és albi-
zottságainak volt és jelenlegi tagjai, vala-
mint a bizottság tevékenységét támogató
szervezetek képviselõi � összesen 74 fõ.

� A tudományos ülést üdvözölte Tigyi
József akadémikus, a Pécsi Akadémiai Bi-
zottság (PAB) tiszteletbeli elnöke, Ádám
József akadémikus, az MTA Földtudomá-
nyok Osztály elnöke, Rabi Ferenc, a Bá-
nya- és Energiaipari Dolgozók Szakszer-
vezetének elnöke és dr. Havelda Tamás, a
Magyar Bányászati Szövetség alelnöke.

� A bizottság elnökeként végzett te-
vékenységéért Ungváry György profesz-
szor �MTA Emlékérem�, Kovács Sándor
professzor és Szalai László ny. egyetemi
docens � a bizottság alelnökei � a 30 éves
bizottsági munkájukért a �Magyar Bá-
nyászatért Emlékérem� elismerésben ré-
szesültek.

A konferencián kiemelt hangsúlyt ka-
pott, hogy a bizottság létrehozását egykor
a mecseki bányászatban dolgozók egész-
ségi problémái alapozták meg, de annak
tevékenysége fokozatosan kiterjed a szi-
lárdásvány-bányászat, valamint az olaj-
és a földgázbányászat szakterületeire is.

Az elvégzett kutatások eredményei,
valamit a bányászok ismertté vált megbe-
tegedései alapján a bizottság kezdemé-
nyezte a bányász-szolgálati idõnek (köz-
ismerten a �bányásznyugdíj�-nak) az
uránbányászatban 3000 mûszakban, a fe-
keteszén-bányászatban 4000 mûszakban
(föld alatti foglalkoztatás) való korlátozá-
sát, amely késõbb a barnaszén-, bauxit-
és ércbányászat területein 5000 mûszak-
ban vált általánossá.

Az uránbányák bezárására vonatkozó
kormányhatározat megjelenését követõen
a bizottság kezdeményezte az uránbányá-

szok egészségi állapotának vizsgálatát,
amely a hazai gyakorlatban példa nélküli
volt. A vizsgálatok több száz esetben kárta-
lanítandó foglalkozási megbetegedést tár-
tak fel és megvalósult a volt uránbányá-
szokról való gondoskodás, amely hozzájá-
rult a pozitív tünetekkel rendelkezõk élet-
esélyeinek növeléséhez. Ezen intézkedése-
ket a bányászok kedvezõen fogadták.

A bizottság koordinációjával valósult
meg a bányamunka összetett terhelõ hatá-
sainak mûszeres megismerése, amelynek
érdekében nemzetközi összehasonlítás-
ban is példa nélküli bányabeli élettani
mérést és laboratóriumi ergometriai vizs-
gálatokat végeztek el. A vizsgálatok ered-
ményei felhasználhatók a foglalkozás-
egészségügy, valamint a bányászati mû-
szaki fejlesztés, a munkabiztonság és a
munkaszervezés területein is. A kutatá-
sok tapasztalatai a bányászaton kívül más
veszélyes tevékenységet végzõk esetében
(pl. közlekedés, magasépítés, vegyipar,
energiaipar) is alkalmazhatók.

A fentieken túlmenõen számos kutatás
és kezdeményezés kapcsolódik a bizottság
három évtizedes tevékenységéhez.

Az elhangzott elõadások a bizottság
tevékenységérõl, a bányászati technoló-
giák és az egészségügy kapcsolatáról, a
Pécsi Orvostudományi Egyetemen és az
OrszágosMunkaegészségügyi Intézetben
végzett kutatásokról, a bányaegészség-
ügy magyarországi történetérõl, az urán-
bányászok egészségi állapotuk követésé-
nek tapasztalatairól, a bányászok körében
elvégzett fiziológiai vizsgálatokról, vala-
mint az olaj- és gáziparban az egészség-
védelem terén megvalósított intézkedé-
sekrõl szóltak.
A konferencia részletes programja:
Megnyitó:
Ungváry György a bizottság elnöke
Üdvözlések:
Tigyi József, a PAB tiszteletbeli elnöke
Ádám József, az MTA X. osztály elnöke
Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke
Dr. Havelda Tamás, az MBSZ elnökhe-

lyettese
Szekciónkénti elõadások:
Szekció elnök: Tigyi József
Kapolyi László: A bányászati technoló-

giák fejlõdése és az egészségügy köl-
csönhatásai

Kovács Sándor: A bizottság tevékenysé-
ge, rendezvényei. � A kutatások bá-
zisintézménye a POTE

Izsó István: Fejezetek a bányaegészségügy
és bányatárspénztárak történetébõl

Szabados Gábor: A bányászati balesetek
alakulása az 1977�2006közötti években

Ungváry György: A bányászati foglalko-
zási betegségek elleni küzdelem. Az
Országos Munka-egészségügyi Inté-
zet kutatásai

Szekcióelnök: Ungváry György
Ruzsa Csaba: Az uránbányászok egészségi

állapotának követéses alapvizsgálatai
Galgóczy Gábor: Uránbányászok speci-

fikus szakvizsgálatai az OMFI-ban
Bognár Gabriella: Citogenetikai jelzések

uránbányász csoportokban
Varga József: Fiziológiai vizsgálatok,

fizioergonómia
ifj. Õsz Árpád: A biztonságos munka-

hely/egészséges munkavállaló szem-
lélet megalapozása a MOL-ban

Zárszó: Ungváry György
A bizottság 30 éves tevékenysége

elõsegítette a különbözõ szakmájú (orvo-
sok, mûszakiak), eltérõ területeken dol-
gozók (kutatás, szolgáltatás, termelés), a
felügyeleti szervek, hatóságok, érdekkép-
viseletet ellátók képviselõinek �közös
asztalhoz� ültetését, a bányászok egész-
ségvédelme érdekében megmutatkozó
összefogást.

A bizottság munkamódszere elõremu-
tató, a tudományosélet és agyakorlat komp-
lex problémáinak megoldása terén egyaránt
követésre méltó, példaértékû lehet.

(Dr. Varga József, a bizottság titkára)

Konferencia az energetikai
piacról

Napjaink egyik aktuális kérdésérõl
tartott egynapos konferenciát 2007.

október 17-én az Energy E-PR Kommu-
nikációs és Tanácsadó Kft. �A rendszer-
szintû szolgáltatások piaca, HTM-ekkel
való kapcsolata és jövõje� címen.
(HTM=hosszú távú megállapodás.)

Az elõadások mind a szabadpiaci ke-
reskedõ, mind a termelõ szemszögébõl
foglalkoztak a rendszerszintû szolgáltatá-
si módokkal, funkciókkal, a lehetséges
beszerzési forrásokkal, a kínálat bõvítésé-
nek lehetõségeivel, a 2008-tól elõre látha-
tó joggyakorlattal.

A Pénzügyminisztérium Támogatáso-
kat Vizsgáló Iroda osztályvezetõje rész-
letesen bemutatta az állami támogatás fo-
galmát és ellenõrzését az EU-ban, az Euró-
pai Bizottság álláspontját a hosszú távú
megállapodásokról, a bizottság módszer-
tanát és a vizsgálat várható kimenetelét.

(Dr. Horn János)
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Emlékezõ koszorúzás
(Zalaegerszeg, 2007.
október 27.)

Október 27-én a közelgõ
halottak napja alkal-

mából a Born-emlékünnep-
ség résztvevõinek jelenlé-
tében koszorúzták meg az
olaj- és gázipar, a gázszolgál-
tatás mûszaki baleseteiben
elhunyt szakemberek tisz-
teletére a MOIM-ban létesí-
tett emlékhelyet (képünk).
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TURKOVICH GYÖRGY
(1928�2007)

Turkovich György aranyokleve-
les bányamérnök 1928-ban született
Egerben. Elemi iskolai tanulmá-
nyait Peszéradacson egy pusztai is-
kolában végezte. Kunszentmikló-
son kezdett középiskolai tanulmá-
nyait a háború miatt meg kellett
szakítania. Szüleivel együtt Re-
gensburg közelében élt, ahonnan
1945 után tért vissza. Középiskolai
tanulmányainak befejezése után
1947-tõl Sopronban bányakutató
mérnöknek tanult, ahol 1951-ben
kapta meg diplomáját. Szakmai pá-
lyáját a nagykanizsai székhelyû Du-
nántúli Ásványolajtermelõ Nemzeti
Vállalatnál (DÁT-nál) kezdte. Gya-
korlati idejét Bázakerettyén töltötte,
ahol megismerte a fúrós, kútjavítós,
majd a termelõs szakma munkafo-
lyamatait, azok minden fortélyát.
A gyakorlati idõ letelte után a ter-
melési osztályra került, ahol segéd-

gázos termeléssel, különbözõ gázos
ügyek irányításával, majd az osz-
tály vezetésével bízták meg. 1955-
ben felrendelték munkavégzésre a
Népi Ellenõrzési Minisztériumba,
ahol szakmai és gazdasági vizsgála-
tokat végzett, foglalkozott a mûsza-
ki fejlesztés kérdéseivel, energia-
mérlegekkel és más egyéb szakmai
problémával. 1956-ban megbízták a
nagylengyeli olajmezõ elvizesedé-
sének vizsgálatával, mert a minisz-
térium vezetõi mindenáron felelõ-
söket akartak találni az elvizesedés-
re. Végtelenül nehéz helyzete volt,
mert egyrészt a nagylengyeli mezõ-
höz hasonló tároló abban az idõben
hazai viszonylatban nem volt is-
mert, sõt a nemzetközi gyakorlat-
ban sem volt gyakori, így pl. a meg-
csapolás mértékére sem volt gya-
korlatban alkalmazott és igazolt
egyértelmû elmélet, másrészt kollé-
gáival együtt nem volt hajlandó egy
koncepciós per kialakításához se-
gédkezni. Az 1956-os forradalmat
követõen megszûnt a minisztérium
és Turkovich Györgyöt is elbocsá-
tották. Ismét Bázakerettyén sikerült
elhelyezkednie, a Budafai Kõolaj-
termelõ Vállalatnál lett technoló-
gus, majd átkerült a gellénházi köz-
pontú Nagylengyeli Kõolajtermelõ
Vállalathoz, ahol a nagylengyeli
mezõ termelését irányította 1960-
ig. Ezt követõen életútja Zalából is-
mét Budapestre vezetett, ahol 1966-
ig a Tervhivatalban dolgozott, majd
a Kõolaj- és Gázipari Tervezõ Vál-

lalatnál (a késõbbi OLAJTERV-nél)
számos nagy olajipari beruházás
tervezését irányította. Az OLAJ-
TERV bányászati fõosztályvezetõ-
jeként ment nyugdíjba 1981-ben.
A szakmától azonban nem szakadt
el, több szakmai kiadványba írt cik-
keket és jelentek meg német, angol
nyelvbõl fordított anyagai. Tagja
volt a BKL Kõolaj és Földgáz c.
szaklap szerkesztõbizottságának,
1969-tõl jelentek meg szakcikkei és
külföldi folyóiratokból fordított ra-
gyogó cikktömörítvényei. Hihetet-
len széles körû érdeklõdésének kö-
szönhetõen nemcsak a szûken vett
olajipari, de a kapcsolódó szakterü-
letek irodalmában is jártas volt.
Rendkívül szerény ember volt, akit
munkatársai, beosztottjai és a vele
kapcsolatba került iparági szakem-
berek is szerettek, becsültek, tisztel-
tek. Az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesületnek
1952 óta volt tagja.

Bár tudtuk, hogy betegsége miatt
� nyugdíjkorhatára elõtt � kivonult
az aktív munkából, mégis megdöb-
benve értesültünk október 19-én be-
következett haláláról.

Családtagjai, barátai, egykori
kollégái tisztelõi és ismerõsei no-
vember 10-én tisztelegtek hamvai
elõtt a budapesti Avilai Szent Teréz
plébániatemplomban tartott szertar-
táson és mondtak Neki utolsó Jó
szerencsét!

(Udvardi Géza)

NEKROLÓG

Gyászjelentés

A közelmúltban elhunyt

Dienes Mihály okl. olajmérnök (1929�2007),

Pollok László okl. gépészmérnök (1924�2007),

Riczán István okl. gépészmérnök (1949�2007)

Dr. Tóth József okl. vegyész (1929�2007)
tagtársunk.

Életútjukról késõbbi lapszámunkban
fogunk megemlékezni.

Kép
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A történeti pályázat eredmény-
hirdetése
(Zalaegerszeg, 2007. szeptember 3.)

AMOL Nyrt., az OMBKE és a Ma-
gyar Olajipari Múzeum Alapítvány

2006-ban is meghirdette történeti pályá-
zatát, amelynek eredményhirdetésére Za-
laegerszegen a MOIM Wlassics Gyula
utcai épületében került sor (1. kép). Az
igen szép számban beérkezett pálya-
munkákat véleményezõ bizottság (tagjai:
dr. Dank Viktor, dr. Bencze Géza,
dr. Zsámboki László) értékelését dr. Dank
Viktor a Magyar Olajipari Múzeum Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke ismer-
tette, hangsúlyozta hogy e mûvek nagy
jelentõségûek az olajipar és a magyar bá-

nyászat történetének feltárásában.
A pályázatra beérkezett 17 pályamû kö-
zül a következõk részesültek díjazásban:
Papp Simon-emlékdíj: Csath Béla �70

évvel ezelõtt történt� c. munkája.
Csath Béla aranyokleveles bánya-
mérnök a háromtagú bíráló bizottság
egyöntetû véleménye alapján már
másodszor érdemelte ki e rangos elis-
merést (4. kép).

I. díj
Prakfalvi Péter �A �fúró� víz. Egy kistere-

nyei vízkutató fúrás története� és
Dr. Kovács István �Ferdén kezdett kuta-

tófúrások a hazai földtani kutatásban�
címû munkája.

II. díj
Borkó Rezsõ �Találkozásom Dr. Strausz

László geológussal� és �Czupor
Andrásnak dolgoztam (1945�47)� cí-
mû munkái (összevont díj).

Huszár Miklós �Bitumenfúvató üzem a
Komáromi Kõolajipari Vállalat
Almásfüzitõi Gyáregységében.
1959�1984.�

Huszár Miklós �Fehérolaj-gyártás az
afrikai szavannán. 1996�1998� címû
munkái.

Ferencz Gyõzõ �A zalai olajipar története
A Dunántúli Olajmunkás címû üzemi
lap oldalain 1971. március 31-tõl de-
cember 31-ig� c. munkája.

Jesch Aladár �Néhány érdekes elméleti
nehézség a kútgeofizika kezdeti idõ-
szakának történetébõl� c. munkája.

Boa Márton �Emlékeim a szocialista bri-
gádmozgalomról� c. munkája.

Udvardi Géza �Olajos tücsök és bogár� c.
munkája.

A nagykanizsai Olajos Szeniorok Hagyo-
mányápoló Körének �Olajipari életu-
tak, emlékek, szakmatörténeti vissza-
emlékezések� c. pályamunkája.

III. díj
Huszár Miklós �A Komáromi Kõolajipa-

ri Vállalat története 1962 és 1990 kö-
zött� címû pályamunkája.

Tiszavári Sándor �Magyar Tengeri Fúró-
egység� címû írása.

Munkajutalomban részesült:
Dr. Bodonyi József Béla (�Karsztvíz
bányászat � a D. 1950�52�), Nagy
Ferenc (�Epizódok a magyar olajipar
elsõ világháború utáni történetébõl�) és
Mohammedné Ziegler Ildikó (�Az aquin-
cumi fürdõk virágkora és feltárása�).

Összességében a pályázat elérte célját
és a Magyar Olajipari Múzeum, az
OMBKE és aMOLNyrt. a késõbbiekben
is törekszik arra, hogy a kétévente kiírás-
ra kerülõ �Történeti pályázat� pályázói-
nak köre tovább bõvüljön és az eddigi
magas színvonal megmaradjon.

Gratulálunk a pályázóknak és kö-
szönjük a bíráló bizottság munkáját!

(Cseh Valentin, MOIM)

Born Ignác�ünnepség
(Zalaegerszeg, 2007. október 27.)

AMagyar Olajipari Múzeum mell-
szobrának felállításával és kiállítás-

sal egybekötött szakmai nappal emléke-
zett Born Ignácra, a bányászat és a kohá-
szat területén elévülhetetlen érdemeket
szerzett kiemelkedõ személyiségre.
Krupiczer Antal szobrászmûvész alkotá-
sát Katona Tibor, a MOL Nyrt. Nyugat-
magyarországi Termelés vezetõje avatta
fel (1. kép). Az ünnepségen adták át dr.
Dank Viktor egyetemi tanárnak, a MOIM
Alapítvány kuratóriuma elnökének a mú-
zeum érdekében, valamint a magyar olaj-
és gázipar történetének terén végzet több
évtizedes sokoladú tevékenységének elis-
meréséül a �Lovag Born Ignác Emlékér-

MÚZEUMI HÍREK

1. kép: Értékelõ ülés megnyitása

4. kép: Emlékdíj

2. kép: Csath Béla átveszi a Papp-Simon emlékdíjat

1. kép

3. kép: dr. Dank Viktor átadja dr. Kovács István-
nak az elsõ díjat
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Metángáz kinyerése Kelet-
Franciaországban

Egy ausztrál és egy angol vállalat kö-
zös vállalkozása, az European Gas

Ltd. lemélyítette Franciaországban az el-
sõ fúrást, amelyet a szénmedencék me-
tángázának kinyerésére terveztek. Ez a
fúrás, a Forschviller-ST1, a német-fran-
cia határhoz közel került lemélyítésre,
Forschvillertõl 850 m-re. A tervek szerint
a második fúrást Diebling-nél mélyítik le
-45 km-re az elsõ helytõl. Ez utóbbi ter-
vezett talpmélysége 1300 m és 870�1300
m között három nagyobb szénrétegen
fúrnak keresztül. A program költsége 2,8
Meuró (ennek 20%-át elõre nem látott

kiadásokra állították be). A program elõ-
készület a nagy (mintegy 28,1 Mrd m3-re
becsült) metángázkészlet kiaknázásához.
A tervezett fejlesztési program 2007 ele-
jén Forschvillernél és Dieblingnél két
újabb vízszintes termelõfúrás lemélyíté-
sét irányozza elõ. A kezdeti fejlesztés fú-
rásai olyan térségeket fognak megcsapol-
ni, ahol a metángáz energiasûrûsége
meghaladja a 400 m3/km2 értéket, ame-
lyet 1500 m-nél kisebb mélységû szénte-
lepekben mértek. A kitermelhetõ metán-
gáz víztelenítési igénye várhatóan mini-
mális lesz, mert a szénmedencében a me-
tángáz lecsapolásával érintett szénréte-
gek, ill. sorozatok nem telítettek vízzel.
Oil and Gas Journal (Internetrõl)

Fúrások mélyítése Németor-
szágban metángázkinyerés, ill.
-kutatás céljából

AGalaxy Energy Corp. Leányvállala-
ta, a Glantal�1 jelû (1667 m talp-

mélységû) kútban négy széntároló-szer-
kezetet tesztelt Frankfurt közelében azzal
a céllal, hogy ipari termelésre alkalmas
metángáz-lecsapolásra alkalmasak-e?
A tesztvizsgálatok azonban nem eredmé-
nyeztek jelentõs gázbeáramlást. A társa-
ság ennek ellenére további metánkutatást,
ill. kinyerést tervez a szénmedencékben.
AGalaxy négy társasággal együttmûköd-
ve dolgozik a 149 000 acre engedélyezett
kutatási területen a Saar-Lotharingia me-
dencében és 30%-os részesedése van a
Pannonian International Ltd. leányválla-
laton keresztül.
Oil and Gas Journal (Internetrõl)

CO2-besajtolás Alabama leg-
nagyobb olajmezõjében, álla-
mi támogatással

ACitronella mezõben tervezett EOR
projekt költségét 6 MUSD-ra becsü-

lik, amelybõl az USA Energiaügyi Mi-
nisztériuma 3MUSD-t biztosít. A projekt
64 millió barrel olaj kinyerését biztosíta-
ná. A létesítmény egyik célja a végsõ
olajkihozatal növelése, a másik cél pedig
az erõmûvekben és egyéb üzemekben,
valamint ipari-technológiai folyamatok-
ban eltüzelt fosszilis tüzelõanyagokból
származó CO2-emisszió (füstgázok) réte-
gekbe történõ besajtolása a klíma kímélé-
se érdekében. A létesítménymegvalósítá-
sára az Alabama-Birmingham Egyetem

tett javaslatot. A kísérlet további célkitû-
zése az, hogy egy adott geológiai formá-
ció esetében fokozzák a számítógépes
szimulációk megbízhatóságát az olaj-ki-
hozatali értékek meghatározására és a
CO2-besajtolási, és -tárolási kapacitás le-
hetõségeinek felmérésére. A projektben
több egyetem és egyéb tudományos in-
tézmény is részt vesz.
Oil and gas Journal (Internetrõl)

LNG-terminál építése Horvát-
országban

AzOMVAG által vezetett közös vál-
lalkozás megállapodott a német

E.ON Ruhrgas társasággal egy 8�10 Mrd
m3/év kapacitású LNG(fogadó, tároló és
újragázosító)-terminál Horvátországban
történõ építésére vonatkozó megvalósít-
hatósági tanulmány készítésérõl. A tanul-
mány elkészítését, mely az 1995-ben kez-
dõdött vizsgálatokra alapozódik, intenzív
mûszaki és gazdasági tervezés követheti.
A munkákban több horvátországi társa-
ság is részt vállalt. Becslések szerint a
megvalósíthatósági tanulmány és a mû-
szaki tervek 2008 végére készülnek el, a
terminál üzembe helyezését 2011-re irá-
nyozták elõ. A terminál gázát Horvátor-
szágba, Dél-, valamint Kelet-Európa
egyéb országaiba szállítják majd.
Oil and Gas Journal (Internetrõl)

A Gaz de France részt vesz szél-
erõmûvek építésében

AGaz de France és a Maia Eolis
(Lyon) közös vállalkozást (49�51%)

alapított szélfarmok építésére és üzemel-
tetésére Európában, ezek mintegy 50%-a
Franciaországban mûködne. Azt terve-
zik, hogy a szélfarmok 2012-ben már
1000 MW szélenergia-kapacitást fognak
biztosítani. A szélfarmokat a Maia Eolis
kívánja fejleszteni, építeni és üzemeltetni.

A tervezett projektek kb. 2,3 Mrd
kWh-ra emelik a társaság összes szélerõ-
mû-kapacitását Európában. Ez mintegy
300 000 háztartás éves elektromosáram-
fogyasztásának felel meg. A �zöld elekt-
romos áram� a becslések szerint 2 Mt/év
szén-dioxid-emissziót vált ki. A Gaz de
France angliai leányvállalata, a Gaz de
France ESS, 2006 márciusában kötött 10
éves idõtartamú szerzõdése szerint a Skó-
ciában, Stirling közelében tervezett szél-
farm által elõállított összes (100�120

2. kép

KÜLFÖLDI HÍREK

met� (2. kép). (A MOIM által 2007-ben
alapított emlékérem szintén Krupiczer
Antal alkotása). A rendezvényrõl a
2008/1. közös számban jelentetünk meg
részletesebb anyagot.

(dé.)

50 éve nyílt meg a Központi
Bányászati Múzeum

1957. október 13-án korabeli bányá-
szatunk jeles személyiségeinek jelenlété-
ben fényes külsõségek között nyitotta
meg Czottnert Sándor miniszter Sopron-
ban a magyar bányászat országos gyûjtõ-
körû szakmúzeumát, a Központi Bányá-
szati Múzeumot. A soproni múzeum el-
sõ igazgatója a magyar bányászati tudo-
mányok egyik kiemelkedõ alakja, Faller
Jenõ volt. A jubileumi évet az �50 év 50
tárgy� c. kiállításokkal (Sopronban, Pé-
csett, Miskolcon) és egy reprezentatív ki-
advány megjelentetésével ünnepelték.
(A BKL Bányászat 140. évfolyam 5. száma

alapján)
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GWh/év) zöld elektromos áramot átveszi.
A Falk Renewables Ltd. által épített
létesítmény üzembe helyezése 2007-ben
várható.
Oil and Gas Journal (Internetrõl)

Nagy mennyiségû nehézolaj az
USA sarkvidéki mezõiben

Perry A. Fischer 7 oldalas közlemé-
nyében rámutat a legújabb kísérletek

alapján várható lehetõségekre. A nehéz-
olaj kitermelése mindig kihívás, de az
Alaszka Északi Lejtõjén a 30 évi kutatá-
sok eredményei csak a megoldási vála-
szok kezdetét jelentik. Számos nehézolaj-
kitermelési eljárással kísérleteztek, azon-
ban a permafroszt, a geológia, a politika
és a gazdaságosság ezt a 20�30 Mrd bar-
rel (2,78�4,17 Mrd tonna) olajkészlet ki-
nyerését sokkal bonyolultabbá teszi, mint
pl. a nehézolajok kitermelését Kanadában
vagy Venezuelában. Alaszkában ugyanis
a nehézolajtelepek felett 360�600 m vas-
tagságban permafroszt állapot van, ami
speciális megfontolásokat igényel mind a
kútkiképzéseknél, mind a letermelésnél.

A közlemény foglalkozik az adó kér-
désével is, amelyre vonatkozó kedvezõ
döntés elõrelendítheti a következõ évekre
irányuló tervezéseket.

A permafroszt állapotban levõ geoló-
giai szerkezeten áthaladó, mérsékelten
viszkózus, kitermelt olaj a lehûlés követ-
keztében különösen extrém viszkozitású-
vá válik. A termikus kinyerésnél a perma-
froszt a felszínrõl besajtolt melegített flui-
dumoktól, vagy a termelt felmelegített
olajtól megolvadhat. A kútnak azt a sza-
kaszát, mely áthalad a permafroszt részen
védeni kell az olvadástól, mert megsüly-
lyedhet és a kút épségének sérülését
okozhatja. A szigetelt termelõcsõ csök-
kentheti a problémákat. A legújabb kor-
szerû szigetelési technológiák, mint pl. az
aerogélek vagy a légzárványos cementek
már csaknem adiabatikus szigetelést biz-
tosítanak. A cikk kiemeli, hogy dacára a
lehetséges problémáknak, a gõzbesajtolás
és a föld alatti elégetéses eljárás is kutatá-
si folyamatban van.

A gazdaságos letermelést jelentõsen
segítheti a fúrási technika fejlettsége, a
multilaterális, a tri-, és quad-laterális ki-
képzések, melyeknek látványos kihatása
van a termelés növelésére.

Több telepnél problémát jelent a ho-
mokbeáramlás, amely a költséges szûrõ-

ket a kútban eltömi és tönkreteszi. Ezért
olyan kútkiképzési és termelési módszer
mellett döntöttek, amellyel szûrõ nélküli,
hosszú, réselt betétcsöveket építettek be a
kutakba és az olajjal együtt termelik a ho-
mokot is � gondosan ügyelve a kútban az
áramlási sebesség megfelelõ szabályozá-
sára az eróziós hatások minimalizálása
érdekében. Ezzel a technológiával az
egyik telepbõl barrelenként átlag 1,5 kg
homokot termeltek ki. A homoktermelés
azonban együtt jár az elhelyezési problé-
mákkal, ami újabb költséget jelent.

A költségben jelentõs komponens a
kitermelés költsége, amely erõteljesen
függ az alkalmazott termelési módszer-
tõl. Mûszakilag és gazdaságilag az egyik
legjobb megoldás az elektromos búvár-
szivattyú lenne, hátránya azonban a jelen-
tõs infrastruktúra-igény. Más lehetséges
megoldásként még számításba jöhet a se-
gédgázos kitermelés, vagy a jetszivattyúk
alkalmazása, amelyek azonban nem
olyan jók, mint a búvárszivattyúk.

A közlemény kellõ részletességgel
foglalkozik az EOR-, ill. az IOR-(Integ-
rált olajkinyerési eljárás) módszerekkel
folytatott kísérletekkel és eredményeivel.
Megjegyzi, hogy bár az alacsony sótartal-
mú vízelárasztás jobb eredményt adna,
mint a szokásos sótartalmú elárasztás, de
e nehézolajok közül a legkönnyebbnél is
csak 18% kihozatal lenne várható � azaz
80%-nál is több maradna vissza a tele-
pekben.

Részletesen vizsgálták a vízbesajtolás
és a különbözõ gázok, valamint gázkeve-
rékek váltakozó besajtolásának alkalma-
zását (pl. nyers földgáz, földgáz és CO2,
LNG és CO2-keverék stb.). Megállapítot-
ták, hogy így a kihozatalt 18%-ról már
22%-ra lehet javítani.

A szimulációs vizsgálatok azt is iga-
zolták, hogy ezekkel a módszerekkel
16%-kal magasabb kihozatal érhetõ el,
mint a vízbesajtolással. A költségek
azonban magasak, példaként említi a
közlemény, hogy egyedül a West Sak te-
lepre kidolgozott projekt költsége 500
MUSD, ahol trilaterális kútkiképzést és
váltakozó víz/gáz-besajtolást alkalmaz-
nak. A várható eredmény, a jelenlegi
10 000 b/nap olajtermelésnek 45 000
b/nap szintre emelése.

A közlemény konklúzióként megálla-
pítja, hogy a készletek mérete és kinyer-
hetõsége tekintetében még nincs teljes
egyetértés, de az már biztosan megálla-

pítható, hogy minimum 4 Mrd barrel
(mintegy 556 Mt) kõolaj technikailag ki-
nyerhetõ.

Az üzemeltetõ társaságok szakértõi-
nek véleménye szerint a legújabb techni-
kák alkalmazásával a következõ néhány
évben a közepesen nehéz olaj termelése
100 000 b/nap fölé emelkedhet, azonban
olyan nehézolaj kitermelése, mint ami-
lyen pl. az Ugnu telepben van (7�12
API0 és 2200�10 000 cp viszkozitás),
még várat magára, amíg újabb technoló-
giák nem állnak rendelkezésre. Jelentõs
továbbá az a készlet, amely telepviszo-
nyok között tulajdonképpen könnyûolaj �
de a permafrost akadálya az intenzív ter-
melésnek. Ha ezt sikerülne a felszínre
hozni tovább már könnyûolajként lehet
értékesíteni.
World Oil

Az európai gázellátás prob-
lémái

Az IEA (Nemzetközi Energia Ügy-
nökség) legutóbbi elõrejelzése alap-

ján a világ földgázszükséglete 2010-ig
3,2 billió m3-re emelkedik, mely nagy-
részt az OECD-országokban folyamato-
san növekvõ gáztüzelésû erõmû beruhá-
zások eredménye. Az IEA úgy becsüli,
hogy e szükséglet teljesítéséhez mintegy
0,52 Mrd USD szükséges. Az idõszakra
már 210Mrd USD-t elõirányoztak, azon-
ban a hiányzó 310 Mrd USD még csak
tervezett és ezért bizonytalan.

Az IEA szerint komoly kockázattal
jár, ha a tervezett projektek nem valósul-
nak meg 2010-ig. A beruházások többsé-
ge valószínûleg a nem OECD-országok-
ban jön létre, ezért az ügynökség erõsen
optimista. Ez különösen a távvezeték-ka-
pacitásokra vonatkozó beruházás hiányá-
ra értendõ, mely úgy tûnik �igen gyenge
a szükségletekhez viszonyítva�.

Egyik probléma, hogy a cseppfolyó-
sított földgáz (LNG), mely egyedül csak
6%-ot képez a globális gázkereskedelem-
ben, a gázszektor beruházásainak csak-
nem felét abszorbeálja. Ez �nem egy má-
gikus golyó� a világ gázellátásának bizto-
sítására, mondja az IEA egyik vezetõje,
mert csak éppen 20%-át biztosítja az
OECD-országok gázszükségletének. Az
LNG erõs növekedést jelent, de nem elég
ahhoz, hogy pótolja a távvezetéki kapaci-
tás hiányát.
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A hiány érinti az EU tagállamait,
2012-ben mintegy 70 Mrd m3/év meny-
nyiséggel. Paul Scaroni, az ENI igazgató-
ja � tekintve, hogy az EU ellenzi a szén- és
atomerõmûveket és az EU-ban csökken a
belföldi földgáztermelés � lehetségesnek
tartja, hogy az import gázszükséglet eléri a
220Mrdm3/év szintet. Dacára az északi és
déli irányból épített távvezetékeknek és a
tengeri termelõ létesítményeknek, 2012-
ben 90 Mrd m3/év-nél nagyobb földgáz-
mennyiség nemérkezik azEU-ba.A szük-
séglet fennmaradó részét LNG-for-
májában kell majd fedezni. Ehhez Európá-
nak legalább 12 másik új import terminál-
ra lenne szüksége. Scaroni hangsúlyozza,
hogy gáz- és cseppfolyósító kapacitásokra
lesz szükség. Ez az LNGvonal fõ kérdése.
Európának 2012-re csak 60 Mrd m3 LNG
áll rendelkezésére szerzõdésekkel lekötve,
tehát mintegy 70 Mrd m3 LNG ellátási
hiány mutatkozik.

Scaroni azt is kifejtette, hogy nincs
elegendõ beruházás új gázforrások meg-
találására, és a földgázt a fogyasztói pia-
cokra juttató infrastruktúra fejlesztésére.
A probléma gyökerét az energia liberali-
zációjában látja, mert ez nem ösztönzõ az
infrastruktúrába történõ beruházásokra,
valamint olyan sok kis üzemeltetõre dara-
bolja szét a piacot, akik képtelenek arra,
hogy a szükséges nagyságrendû beruhá-
zásokat végrehajtsák a gázhálózatban.
Petroleum Economist

Japán változtatni kíván ener-
giapolitikáján

Az ország Természeti Források és
Energia Ügynöksége növelni kíván-

ja olaj- és gázkutatási beruházásait szerte
a világon, és arra törekszik, hogymegbíz-
ható energiaforrásokat biztosítson a jövõ
idõszakra vonatkozóan. Jelenleg az or-
szág energiaszükségletének csaknem
90%-át a Közép-Keletrõl biztosítják.
Tokió diverzifikálni kívánja forrásait ettõl
a régiótól, és a kormányzat ösztönzi a tár-
saságokat, hogy keressenek készleteket
Oroszországban, Kazahsztánban és
egyéb területeken.
Petroleum Economist

Nagy beruházások Kuvait kõ-
olajiparában

AKuvaiti Kõolajtársaság igazgatójá-
nak közlése alapján az emirátus

2020-ig 64 Mrd USD összeget kíván be-
ruházni a kõolajiparba. A beruházások
eredményeként a jelenlegi 2,6 Mb/nap
olajtermelést 2010-re 3 Mb/nap, 2015-re
3,5 Mb/nap, és 2020-ra 4 Mb/nap szintre
növelik és egy új finomítót, valamint pet-
rolkémiai üzemeket is építenek, moderni-
zálják a tartályhajóflottát, korszerûsítik a
nyersolaj- és olajtermék-exportra szolgá-
ló létesítményeket.
Petroleum Economist

Az indonéziai Natuna gázmezõ-
rõl

Thaiföld állami tulajdonú kutatótársa-
sága, a PTTEP csatlakozni kíván az

indonéz Pertamina és az ExxonMobil tár-
saságokhoz a Dél-Kínai-tengerben levõ
Natuna mezõ fejlesztése érdekében.
A PTTEP közlése szerint a mezõ kész-
letét 1,133�1,416 billió m3-re becsülik.
A mezõ közelsége miatt valószínûleg
Thaiföld lesz az egyik vevõje a Natuna
mezõrõl termelt földgáznak.
Petroleum Economist

A szibériai olaj keleti irányú ex-
portálása

ARosznyefty egy finomító építését
tervezi a Csendes-óceán partján, Na-

hodkánál. Nahodka lesz a fogadóállomá-
sa a Kelet-Szibérián keresztül épülõ új
export nyersolaj-távvezetéknek. A Rosz-
nyefty szerint õk biztosítják majd a veze-
téken szállítandó nyersolaj 70%-át.
A Sberbank egy 6 éves � 2,6 Mrd dollár
� hitelkeretet nyitott a vezetéképítõ
Transznyefty részére. A vezeték közvet-
len hozzájutást biztosít majd a csendes-
óceáni piacokhoz. Az elsõ fázisban meg-
épülõ vezeték 30 Mt/év nyersolaj továb-
bítására lesz képes Taiszhetybõl Skovo-
rodinoba, ekkor készülnek el a tartályha-
jók töltésére szolgáló létesítmények is
Nahodkában. Az elsõ fázis befejezését
2008 végére tervezték.
Petroleum Economist

Német-orosz közös vállalkozás
elsõ termelõ fúrása Szibériában

AWintershall és a Gazprom közösen
alapított leányvállalata, a ZAO

Achimgaz, megkezdte az elsõ termelõ
fúrás mélyítését Szibériában. Az Achim-
gaz a nyugat-szibériai Urengoj-mezõ egy
részterületérõl 40 éven keresztül összesen
200 Mrd m3 földgázt és 40 Mt kondenzá-
tumot fog kitermelni. Az elmúlt évben
elõbb az útépítést és a terepmunkákat, va-
lamint a telepek építési munkáit végezték
el. A területen 3�3 fúrást magába foglaló
két kútcsoportot tûztek ki. Az elsõ kutat
3700 m mélységig, függõleges irányban
mélyítik le, majd 70�80°-kal eltérítve fúr-
ják tovább. A tervek szerinti teljes lefúrt
kúthosszúság 4400�4800 m lesz. A nyu-
gat-szibériai medencében eddig nem mé-

Kõolajtermékek 2010 2015 2020 2025
Otto-üzemanyagok 20,5 17,9 15,6 13,6
Dízel üzemanyagok 31,3 30,5 28,6 26,0
Fûtõolaj, könnyû 23,4 21,1 19,2 17,6
Fûtõolaj, nehéz/maradék 5,3 4,8 4,7 4,5
Kenõanyagok 1,0 1,0 1,0 1,0
Nyersbenzin 18,7 19,2 19,7 20,0
Cseppfolyós gáz 2,8 2,9 3,0 3,0
Repülõ-üzemanyag 10,1 11,1 11,7 12,3
Bitumen 3,0 3,0 3,0 3,0
Egyéb termékek 2,2 2,1 2,1 2,1
Részösszeg: 118,3 113,8 108,6 103,1
Újrafeldolgozás 6,2 6,2 6,2 6,2
Belföldi forgalmazás 112,0 107,5 102,4 97,0
Saját felhasználás és veszteség 7,0 6,9 6,8 6,8
Belföldi szükséglet 119,0 114,4 109,2 103,7
Az olaj aránya a primer-
energia-felhasználásban, % 36,2 35,1 34,0

Németország kõolajtermék-fogyasztásának prognózisa 2010 és
2025 között, Mt

1. táblázat
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lyítettek le ilyen erõsen ferdített fúrásokat
ilyen hosszúságban, a 700 baros telep-
nyomás körülményei között. A teljes me-
zõ feltárását és termelésbe állítását a telep
tulajdonságainak felderítése után, a pró-
batermeltetések során szerzett informá-
ciók alapján, 2007�2008-tól kezdik meg.
Az Achimgaz a várható éves gázterme-
lést 8,3 Mrd m3/évre becsüli.
Erdöl, Erdgas, Kohle

A BP biokutatásai

ABP 500 MUSD-t kíván biokutatá-
sokra � elsõsorban a közlekedésben

alkalmazandó bioüzemanyagokra � for-
dítani. Ehhez egy új biotudomány köz-
pontot hoz létre, melyet vagy az USA,
vagy Anglia egyik vezetõ akadémiai inté-
zetébe integrálnának be. Az elsõ kutatási
program várhatóan 2007 végére készül
el. Három kulcsterület kutatását tervezik:

� A bioüzemanyagok fejlesztése, a ha-
tásfok javítása, és a ma már bekevert
anyagok nagyobb flexibilitásának elérése.

� A technológiák fejlesztése, a bio-
massza gyorsított átalakítása üzemanyag
céljára, és ez által a növényi részarány
növelése.

� A biotechnológiák fejlesztése oly
módon, hogy az alapanyagok élelmisze-
rek termelésére nem alkalmas területeken
is termelhetõk legyenek.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Brazília H�biodízelt állít elõ

Abrazil Petrobras társaság azt tervezi,
hogy 2007 decemberétõl csökkente-

ni fogja a biodízel importját, és e célból
ipari méretekben fog H�biodízelt gyárta-
ni. AH�biodízel a biodízelnek egy új for-
mája, melyet a nyersolajhoz adott 10%
növényi olaj keverékébõl állítanak elõ.
A Petrobras 2007-ben 2,56 Mm3

H�biodízel üzemanyag gyártásához
256 000 liter szójaolajat használ majd fel.
Ez a menynyiség a Petrobras jelenlegi
dízelimportjának 15%-át helyettesítheti.
2008-ban Brazília dízelimportja 25%-kal
fog csökkenni, ha a H�biodízel-termelés
4,25 Mm3/évre emelkedik, amelyhez évi
425 000 liter szójaolaj szükséges.
A Petrobras úgy látja, hogy ilymódon� rö-
vidtávon � 145 MUSD/év, illetve középtá-
von 240MUSD/év megtakarítást érhet el.

A H�biodízelt a Petrobras kutatási és
fejlesztési központjában fejlesztette ki
egy munkacsoport, Jefferson Roberto

Gomes mérnök vezetésével. A hidrogé-
nezési eljárással elõállított termék kevés-
bé szennyezõ és sokkal hatékonyabb,
mint a tradicionális dízel, valamint keve-
sebb a kéntartalma és jobb a gyújtási mi-
nõsége is. A H�biodízel abban különbö-
zik a szintén növényi olajból elõállított
biodízeltõl, hogy ezt a szabványos dízel-
hez az olajtermék-forgalmazók (elosztók)
keverik be és nem a finomítók. A cég ter-
vei szerint az új terméket 2008-tól fogják
majd forgalmazni � 2%-os arányban hoz-
zákeverve a szabványos dízelhez. A bra-
zil kormány szerint azonban erre már
elõbb, 2007 elsõ felében is sor kerülhet.

Brazíliában 5,6 Mm3/év szójaolajat
termelnek és jelenleg ez az a termék,
mely legnagyobb mennyiségben felhasz-
nálható a H�biodízel termelésére.
A H�biodízel más olajos növényekbõl
(ricinusmag, napraforgómag, olajpálma,
gyapot) is elõállítható, de Brazília eseté-
ben a szójaolaj kínálkozik a legkedve-
zõbb megoldásnak.
Oil and Gas Journal (Internetrõl)

Gondok az olaj- és földgázellá-
tás biztonságával kapcsolat-
ban

Acímben foglalt megállapítás az elõzõ
tél óta széles nyilvánosság elõtti vita

tárgya. A prognózis a következõ 20�25
évre vonatkozóan ingadozik, az igénynö-
vekedés évi 1,7% körül lesz. Ehhez kelle-
ne mindig emelkedõ mennyiségben új
olaj- és földgázkészleteket találni. Kér-
dés, hogy a jövõben milyen készletek és
hol állnak majd rendelkezésre.

Az biztosnak látszik, hogy az új olaj-
mezõk feltárása a nem OPEC-államok-
ban drágán és csak késedelmesen törté-
nik. Oroszország � amely az utóbbi évek-
ben jelentõsen növelte olajtermelését �
sem tudja már ezt a tempót tartani. Ma-
radnak tehát az OPEC-államok. Sokat le-
het hallani az itteni tervekrõl. Így pl. Ku-
vait 2020-ig 40Mrd USD-t kíván az olaj-
és gáziparába beruházni annak érdeké-
ben, hogy olajtermelését 130 Mt-ról 200
Mt-ra emelje. Ezen kívül egy új, 30
Mt/év kapacitású finomító építését is ter-
vezik, melynek költségét 6,3 Mrd USD-
re becsülik. A NATO is erõsen foglalko-
zik a tagállamok energia- és nyersanyag-
ellátásának biztonságával. Eddigi becslé-
sek szerint 2025-ig Szaud-Arábia napi
olajtermelésének növekedését 10 Mb-ról,

22Mb-ra tervezték, azonban sok szakem-
ber úgy véli, hogy a feltételezettnél sok-
kal kisebbek a szaúdi készletek. Az or-
szág az utóbbi években viszonylag kevés
pénzt fordított új olaj- és gázmezõk feltá-
rására, e helyett a már üzemelõ mezõk
kihozatalának fokozására koncentrált, pl.
a vízbesajtolás segítségével magas szin-
ten tartották a kitermelés mennyiségét.
Reálisabbnak tûnik a termelés prognosz-
tizációjánál az, hogy Szaud-Arábia az
olajtermelését 2025-ig valószínûleg csak
12, vagy maximum 15 Mb/napra tudja
növelni.

Az EU és Ausztria növekvõ gázigé-
nyei miatt Ausztria gáztranzit képessége
is szûk keresztmetszetnek bizonyulhat.
Az osztrák gázpiacra a következõ 10 év-
ben átlagon felüli (35%-os) fogyasztás-
növekedést prognosztizálnak. Ezt fõleg a
tervezett gáztüzelésû erõmûvek idézik
elõ, melyek a Trans Austria Gasleitung
(TAG) rendszerén keresztül kapnak föld-
gázt. Hasonló növekedést várnak szintén
a TAG rendszeren ellátott országokban:
Olaszországban, Szlovéniában és Hor-
vátországban. A növekvõ gázigények to-
vábbítása a rendszer több pontján szûk
keresztmetszetbe ütközik. Egy új komp-
resszorállomással 3 Mrd m3/évvel ugyan
megnövelik a rendszer szállítókapacitá-
sát, de ez nem elég, ezért egy második
kompresszorállomás építését is tervezik.

Az E.ONRuhrgas AG. a várható gáz-
fogyasztási igények figyelembevételével
2020-ra 34%-os forráshiányt prognoszti-
zál, amelyet azonban új fejlesztésekkel
11%-ra lehetne csökkenteni.

A jelenlegi ismeretek szerint a 2020-
ig terjedõ idõszakban az EU földgázfor-
rásai 20%-ban Oroszországból, 19%-ban
az EU országok belföldi termelésébõl,
10%-ban Norvégiából és 10%-ban egyéb
nem EU országból, valamint 7%-ban Al-
gériából származnak. Az EU országok
teljes földgázszükségletét 2020-ban
590�640 Mrd m3 közötti nagyságrendre
becsülik. A teljes szükséglet kielégítésé-
ben az LNG részaránya a 22%-ot is elér-
heti.

A Gazprom a kínai energiakonszern-
nel egy tervezetet egyeztetett a Kínába
irányuló orosz földgázexport beindításá-
val kapcsolatosan. Az emlékeztetõ sze-
rint Oroszország 2011-tõl évi 80 Mrd m3

földgázt fog exportálni Kínába a megépí-
tendõ földgáz-távvezetéken keresztül. Ez
kétszer annyi lenne, mint amennyi gázt
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Oroszország Németországba exportál.
Oroszország 2008-tól megkezdi Kínába
az olaj szállítását is.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Termelésbe állították a tömör
kõzetbe fúrt Leer Z�4 fúrást

A Kelet-Frieslandban lefúrt Z�4 jelû
fúrás függõleges mélysége 4224 m, a
függõlegestõl való kúttalpi eltérés 2000
m. A különösen tömör kõzetben a hozzá-
folyás javítása érdekében a vízszintes
szakaszt 5 különbözõ helyen perforálták
és nagy hidraulikus nyomással repesztet-
ték. A fúrás és a termelésbe állítás sikere
bizonyította, hogy gazdaságilag haszno-
síthatóak a Németország tömör kõzetei-
ben kimutatott gáztelepek. A siker alap-
ján a kivitelezést végzõ társaságok cél-
szerûnek tartják további fúrások mélyíté-
sét a Leer és Kelet-Friesland régiójának
tömör kõzeteiben feltételezett gáztelepek
esetében. A Wintershall és a Gaz de
France társaságok véleménye szerint ez
még akkor is célszerû, ha e telepek feltá-
rása technikailag rendkívül igényes és
ezért költséges.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Törökország sókavernás föld-
gáztárolót épít

ABOTAS társaság Ankarától 200 km-
re déli irányban a Tuz Gölü sóstónál

építi a világ eddig legnagyobb sókaver-
nás föld alatti gáztárolóját. Itt 10 éven
belül 12 kavernát alakítanak ki, amelyek
egyenkénti üregtérfogata 600 000�700 000
m3 és 1Mrdm3 mobilgáz tárolására alkal-
masak. A kitárolási teljesítményt 40
Mm3/napra tervezik. A kavernák gyors
sókioldását egyenként 300 m3/óra vízbe-
sajtolásnak megfelelõ oldási teljesít-
ménnyel tervezik. A tervek szerint egy-
idejûleg hat kaverna kialakítására kerülne
sor. A sókioldáshoz szükséges vizet egy
duzzasztott tóból 120 km-es vezetéken
keresztül juttatják a fúrásokhoz. Az átfor-
duló sós vizet a közeli Tuz Gölü tóba en-
gedik. A tároló 1100 és 1400 m közötti
mélysége lehetõvé teszi a kedvezõ (210
és 80 bar közötti) tárolónyomást. A Tuz
Gölü tároló nemcsak a török belföldi gáz-
ellátás biztosítására szolgál, hanem a ki-
alakítási koncepció szerint a tervezett
NABUCCO gáztávvezeték-rendszer ré-
sze is lesz. A Világbank a projekthez 325

MUSD hitelt nyújt. A jelenlegi Márvány-
tengernél � Isztambulhoz közeli � lévõ
porózus szerkezetben kialakított földgáz-
tárolóval együtt a török gázipar ezzel a
kavernás tárolórendszerrel további nagy
tároló létesítményt integrál a Balkán felé
kiépített és építeni tervezett szállító rend-
szerekbe, hosszú távon fontos gázforrás-
kapcsolatot biztosítva ezzel Európa szá-
mára Irán, Közel-Kelet és Közép-Ázsia
potenciális gázlelõhelyeihez.
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Miként termelnek propánt a
tengerfenéken a baktériumok?

Egy tengerkutató munkacsoport meg-
állapította, hogy a dél-amerikai ten-

gerpart közelében �mélyen a tengerfenék
alatt � messze kiterjedõ etán- és propán-
elõfordulások keletkezésében a mikroor-
ganizmusoknak kulcsszerepe van. Meg-
állapításukat a Galápagos-szigetektõl dél-
re és Peru partjai elõtt 400 mmélységig a
tengerfenékben mélyített fúrásokból vett
mintegy 1000 minta laboratóriumi elem-
zésére alapozták. Azt tapasztalták, hogy
azoknál a mintáknál, melyek elemzésére
csak késõbb került sor, a várakozási idõ
alatt az üledékbõl jelentõs mértékû gáz
szabadult fel. Elkezdték vizsgálni, hogy
mélyen a tengerfenéken milyen folyama-
tok okozzák ezt a kismintákban is megje-
lenõ jelentõs gázkiválást. Eddigi ismere-
teink szerint az etán és propán akkor és
ott keletkezik, ahol a kõolaj és földgáz
magas hõmérsékleten és nagy nyomáson
képzõdik.

A kutatócsoport ezzel szemben meg-
állapította, hogy ez esetben a vizsgált ten-
germély-térségben az energiadús gázok
keletkezésében a nyomás és a hõmérsék-
let nem a legjelentõsebb tényezõk. Itt a
mikroorganizmusok játsszák a kulcssze-
repet. A tengeri üledékek organikus anya-
gokat (az óceánban élõ növények és álla-
tok maradékait) tartalmaznak. Ez az
anyag fontos életfeltételt biztosít a mély
bioszférában az anaerob baktériumok
életéhez. Az ott végbemenõ szerves-
anyag-lebontási körfolyamatokban acetát
is keletkezik. A baktériumok ezt a sót
ecetsavvá alakítják. Felhasználják az üle-
dékben rendelkezésre álló hidrogént etán
képzésére, valamint a hidrogént és az
anorganikus szenet az acetát propánná
történõ átalakításához.
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Tárolókavernák terve Európa
jövõbeli LNG-fogadó terminál-
jaihoz

Frizt Crotogino és szerzõtársai a cím-
benmeghatározott témában Brüsszel-

ben tartottak elõadást egy konferencián.
Az elõadás rövidített változatát közlõ
cikkbõl néhány fontosabb részlet:

Európa gázszükséglete elõreláthatóan
a következõ évtizedben a jelenlegi szint-
rõl 500�700 Mrd m3/év szintre növek-
szik. A jelenlegi szükséglet forrásfedeze-
te mintegy 60%-ban európai forrásokból
származik, azonban ezek a források csök-
kennek és egyre nagyobb mennyiséget
kell távolról (Közel-Keletrõl és Afriká-
ból) importálni � vélhetõen LNG formá-
jában. A 6 oldalas cikk részletes gazdasá-
gi elemzést közöl a földgázszállítás szá-
razföldi csõvezetékes, tengerfenékre fek-
tetett csõvezetékes és LNG formájában
történõ tartályhajós szállítás mûszaki és
költségelemzési összehasonlítására.

A közölt nomogramokból kitûnik,
hogy a szárazföldi csõtávvezetékek eseté-
ben maximum 4000�5000 km, tengerbe
fektetett csõtávvezetékek esetében
2000�3000 km az a távolság, ami kedve-
zõbb lehet, mint a tartályhajós � LNG
formában történõ � földgázszállítás. Na-
gyobb távolság esetén az LNG szállítása
gazdaságilag kedvezõbb. A közlemény
bemutatja az Európában már meglevõ és
üzemelõ 11 LNG terminált (együttes ka-
pacitás 80 Mm3/év), és a tervezett 20 to-
vábbi terminált (együttes kapacitás
100�120 Mm3/év). A gázellátás jelentõs
részét már LNG importtal oldja meg Spa-
nyolország, Portugália, Franciaország és
Görögország. Az E.ON Ruhrgas Német-
országban, Wilhelmshaven térségében
tervezi egy 10 Mrd m3/év fogadására ké-
pes LNG-terminál építését, várhatóan
500 millió eurós beruházási költséggel.

A közlemény részletesebben ismer-
teti az ún. Bishop-eljárást, amely egy
olyan USA szabadalom, ahol a föld felet-
ti kriogén tartályok helyett sókavernákat
alakítanak ki az LNG tárolására. Ennél az
eljárásnál az LNG-t vagy a kavernákba,
vagy közvetlenül a hálózatba táplálják.
Az LNG-t ennél a technológiánál már a
betárolás elõtt � a tartályhajó kitárolási
fázisában � 12�18 óra alatt kell elgá-
zosítani úgy, hogy vagy a bõven rendel-
kezésre álló tengervízzel, vagy más mó-
don, hõcserélõkön keresztül elõmelegítve



Termékeink:
� Feszítõperemes fém és mûanyag rosták

� Mûanyag rosta/rendszerek
(CLIP�TEC, UNIPLANK, UNISTEP

Vibro�Elastic, Síkrosta)
� Hárfa rosták, préshegesztett rosták, perforált lemezek

� Ipari drótszövet (vibrátor fonatok) osztályozó gépekhez, magas
kopás- és rezgésálló rugóacélból, rozsdamentes kivitelben is

� Allgaier szitabetétek javítása, felújítása
� Hullámrácsok tetszõleges rácsosztással, jól hegeszthetõ anyag-

ból, rozsdamentes kivitelben is
� Mûszaki szövetek, szitaszövetek 0,04 mm-tõl rozsdamentes,

rugóacél, horganyzott és szénacél anyagokból
� Szúnyoghálók szélein szegett, szõtt kivitelben (barna, fehér,
szürke, zöld színekben; 1,0; 1,2; 1,5 m széles tekercsekben)

� Vadhálók tûzi horganyzott kivitelben
� Kerítéselemek, kerítésmezõk
3000 Hatvan�Nagygombos

Tel./Fax: 06-37/341-231; Közvetlen faxszám: 06-37/540-035
Mobil: 06-20/3131-612

E-mail: hutter@h-s.hu Weboldalunk: www.h-s.hu

Tájékoztató
Méltányossági nyugdíjemelés

A MTESZ szociális bizottsága az idõs mûszaki értel-
miségiek szociális helyzetével kapcsolatban az alábbi tar-
talmú levéllel kereste meg egyesületünket:

A bizottság tevékenységi körébe tartozik az alacsony
nyugdíjjal rendelkezõ MTESZ egyesületi tagok és hozzá-
tartozóik, a MTESZ ma már nyugdíjas volt dolgozói, va-
lamint a MTESZ aranyokleveles mérnökök köre tagjainak
méltányossági nyugdíjemelési, valamint egyszeri segély
iránti kérelmeinek ügyintézése, a benyújtott kérelmek
véleményezése és elõterjesztése a Nyugdíjbiztosítási Fõ-
igazgatóság által folyamatosan rendelkezésünkre bocsá-
tott szempontok alapján. Nagyon részletes tájékoztató ta-
lálható a Nyugdíjasok Lapja 2007. évi 3. szám 2. oldalán.

A fentiek alapján megküldjük a kérelmekhez szüksé-
ges adatlapokat azzal, hogy igény esetén az érintettek azt
kitöltve � és tartalmas indokolással � továbbítás céljából
hozzánk eljuttatni szíveskedjenek. (A méltányossági
nyugdíjemelési kérelemnél 54.260 Ft/hó a nyugdíj
összeghatára. Segélykérelemnél nincs összeghatár, vi-
szont nagyon körültekintõen kell indokolni � magas
gyógyszerköltség indokként nem elegendõ.)

Bõvebb felvilágosításért Rajnainé Gazda Györgyihez,
a MTESZ központi titkárság fõmunkatársához (telefon:
474-7995, e-mail: gyorgyi@mtesz.hu) szíveskedjenek
fordulni. Szerkesztõség

gázfázissá alakítják át (vaporizálják) a
tartályhajóból szivattyúval kitárolt LNG-t,
amelyet aztán kompresszorral kell a ka-
vernás tároláshoz, vagy a távvezetéki
szállításhoz szükséges nyomásszintre
felkomprimálni.

A kavernákba betárolt gázt vagy puf-
fer, vagy stratégiai tárolásra alkalmaz-
zák. A tárolóból történõ visszatermelés
során csökkenõ nyomást kompresszorral
kell az igényelt távvezetéki szállításhoz
szükséges nyomásszintre felkomprimál-
ni. Ha a kaverna kialakítására van meg-
felelõ geológiai szerkezet, ez az eljárás
olcsóbb és biztonságosabb, mint a föld
feletti, drága építési és fenntartási költsé-
gû kriogén tartályos megoldás. Ez a
cikkben közölt nomogramokból is jól
látható. A cikk közli a számításba vett
500 000 m3 térfogatú modell kaverna lé-
tesítményekhez tartozó fõbb jellemzõ
adatokat (mélység, nyomás, fúrási átmé-
rõk, megengedett nyomásváltozás, ka-
vernák száma, mobilgáztérfogat stb.).
OIL GAS European Magazine

Tovább nõnek a finomító kapa-
citások az USA-ban

Az amerikai finomítók 2010-ig a
jelenlegi kapacitásukat 70�100

Mt/évvel fogják növelni. Ez tûnik ki az
USA Petrolkémiai és Finomítói Szövet-
ség legújabb projekt áttekintésébõl. 2006
elején 149 finomító volt az USA-ban
(összes desztillációs kapacitásuk 887
Mt/év). Ez évente 62,5 Mt-val nagyobb
mint az elmúlt év kezdetén.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Az elsõ CNG-szállításra enge-
délyezett hajó

Akanadai Sea NG Corporation szá-
mára engedélyezték a CNG (nagy

nyomásra komprimált földgáz) szállítá-
sára tervezett hajó gyártását. A hajók a
Karib-tenger, vagy a Földközi-tenger
térségében üzemelnének. A Sea NG által
kifejlesztett és szabadalmaztatott �Cosel-
le�-eljárás a földgáz tárolását egy henge-
res tartályban feltekercselt csõvel oldja

meg (a csõ átmérõje 15 cm (6"), hossza
mintegy 1,6 km). Egy ilyen Coselle át-
mérõje 15�20 m, magassága 2,5�4,5 m.
Egy 120 m hosszú hajón elhelyezett 10
Coselle 1,4 Mm3 földgázt tud tárolni és
szállítani.
Erdöl, Erdgas, Kohle

A Shell és egy vezetõ kínai
bányatársaság közös tervei

ARoyal Dutch Shell és a Chenhua
Energy vezetõ kínai bányatársaság

közös célja egy nagy széncseppfolyósító
üzem létesítése. A létesítést megelõzõ ta-
nulmány elkészülte után döntenek a pro-
jekt beruházásáról, melynek költsége
6MrdUSD is lehet. A Royal Dutch Shell
a cseppfolyósítási technika területén szer-
te a világon az egyik legismertebb piac-
vezetõ és a Shenhua konszernnel együtt a
létesítendõ üzemben 3 Mt/év folyékony
terméket kíván elõállítani szénbõl.
Erdöl, Erdgas, Kohle
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