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Szakmai nap a Zsigmondy
Vilmos és Winkler Lajos 
Mûszaki Középiskola 
gyakorlótelepén.
(Nagykanizsa, 2000. március 22.)

A rendezvény védnöke: dr. Boros Imre, a
PHARE-programot koordináló tárcanélküli
miniszter

A termálvíz-hasznosítás jelene és jövôje a
Nyugat-Dunántuli Régióban, illetve a

vízbányászati szakemberképzés, regionális okta-
tóközpont kialakítása témakörben rendezett
szakmai napot a mûszaki középiskola  Zala me-
gye településeinek önkormányzati vezetôi, vala-
mint a szakma érdeklôdô képviselôi számára.
Balogh András, az intézmény igazgatója megnyi-
tójában elmondta, hogy a Zsigmondy Vilmos és
Winkler Lajos Mûszaki Középiskola a jövô év-
ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.
Ezen idôszak alatt sok ezer diákot és felnôtt hall-
gatót képzett a fluidumbányászat számára. Az idô
bebizonyította,  hogy a végzett  tanulók olyan
speciális tudás birtokába jutottak, amivel elisme-
rést vívtak ki a  hazai és külföldi  munkahelyeken
egyaránt. Az olajipar átalakulása, a jövô követel-
ményei szükségessé teszik  az intézmény tovább-
fejlesztését, új utak keresését. Fô cél az oktatás
profiljának bôvítése a vízbányászat és ezen belül
a geotermikus energia felhasználásának irányá-
ban. Az iskola fluidumbányászati szakának eddi-
gi képzési iránya elsôsorban a szénhidrogén-bá-
nyászattal volt kapcsolatos. A vízkutatás, a
vízkutak mélyítése és kiképzése, majd termelte-
tése technológiai szempontból nagyrészt azonos
az olajbányászati gyakorlattal, így az iskola meg-
lévô szakmai és technikai kapacitása egy új terü-
let, a geotermikus energia  hasznosításának
irányában jól fejleszthetô és felhasználható. Ez a
terület is hamarosan igényli a jól képzett közép-
fokú szakembereket. Az új szakma állami elis-
mertetését jelzi, hogy az iskolának sikerült az or-
szágos képzési rendszerben regisztráltatnia a
vízbányászati képzést.

Tervezik egy olyan regionális központ kiala-

kítását, amely a megújuló energiahordozók
egyes fajtáiról információs bázist alakít ki, szak-
mai elôadásokat, tovább- és átképzéseket szer-
vez, részt vesz pályázatok és programok kidolgo-
zásában. A Nemzeti Akkreditációs Testület ál-
tal akkreditált iskolai környezetvédelmi labora-
tóriumban a vízbányászattal kapcsolatos vizsgá-
latok is elvégezhetôk. A regionális oktató és in-
formációs központ kialakítását az iskolai gyakor-
lótelepen kívánják megvalósítani, ahol helyileg
elkülönülve, korszerû berendezésekkel és szere-
lôcsarnokkal ellátott gyakorló terület és oktatás-
technikai eszközökkel  kiválóan felszerelt tan- és
elôadótermek állnak rendelkezésre. (Errôl Csá-
szár Béla szakmai vezetô szakavatott kalauzolá-
sával a helyszínen gyôzôdhettek meg az érdeklô-
dôk.) Varga László, a Zala Megyei Közgyûlés el-
nöke örömét fejezte ki, hogy az utóbbi idôben
megszaporodtak a hasonló fórumok a megyé-
ben. Elmondta hogy a megyei termálenergia
hasznosításán alapuló „termálturizmus”-prog-
ram keretei között 7 önkormányzat foglalkozik
termálfûrdô-üzemeltetéssel. Sajnálatos, hogy ez
még nem a komplex hasznosítás, pedig ez lenne
a fô cél. Méltatta az intézmény  vezetôinek azt a
felismerését, hogy – talán megelôzve másokat –
az új irányú  komplex hasznosításhoz megtették
a kezdeményezô lépéseket. Ezt követôen
Császár Béla szakmai vezetô a szakmai oktatási
elképzelésekrôl és annak meglévô tárgyi feltéte-
leirôl (szimulációs terem, gyakorló-géppark,
korszerû technikával felszerelt oktatótermek,
korszerû információs rendszer stb.) adott tájé-
koztatást.

Az elhangzott szakmai elôadások:
– Dr. Árpási Miklós, a Magyar Geotermális

Egyesület (a továbbiakban: MGtE) elnöke, a
Nemzetközi Geotermális Világszövetség igaz-
gatósági tagja:

„A termálvíz többcélú hasznosításának lehe-
tôségei” c. elôadásában elmondta, hogy Zala
megye a geotermia szempontjából kiemelten jó
terület. Itt található Magyarország második leg-
nagyobb hévíztároló rendszere (a zalai mély-
karszt),  amelynek mélyföldtani és  geotermális
adottságai igen kedvezô lehetôséget teremtenek
a termálvíz többcélú (vízgazdálkodás, balneoló-
giai-energetikai) hasznosítására. A megye terü-
letén több száz olyan – szénhidrogén kitermelé-
sére nem alkalmas – meddô kút található, ame-
lyek kiképezhetôk hévíz termelésére. A mennyi-
ségben és hôértékben jelentôs termálvízkészle-
teken kívül rendkívül fontos és kedvezô az a
tény, hogy itt a zárt rendszerû hasznosítás (az el-
használt víz visszajuttatása a víztároló rendszer-
be) az elônyös földtani tulajdonságok miatt
mûszakilag könnyen, kis költséggel megoldható
– biztosítva ezzel a vízkészletek védelmét és a
termálvíz, mint energiaforrás megújíthatóságát.
A megyében több helyen reális lehetôség van a
korszerû és nyereséges termálvíz-hasznosításra,
környezetbarát geotermális referenciaprojektek
megvalósításával. Eddig országos szinten 3 refe-
renciaprojekt készült el, ebbôl egyik az
Andráshida–Nagylengyel geotermális referen-
ciaprojekt. Ez a zalai mélykarsztból termelt hé-
víz energetikai célú hasznosítását célozza. Az
erre elkészült elômegvalósíthatósági tanulmány
szerint az itt lévô termálenergia kommunális- és
kertészeti hasznosításra és egy 500 kW teljesít-
ményû erômû mûködtetésére is alkalmas lenne.
A projektek kivitelezésének nagyon fontos felté-

tele a mûszakilag kellôen képzett szakember-
gárda megléte. Ilyen szakemberek  képzésére
teljes mértékben alkalmas a Zsigmondy-
Winkler Mûszaki Középiskola. Ennek kezde-
ményezését a MGtE minden lehetséges eszköz-
zel támogatni fogja. Elôadásában párhuzamot
vont a geotermális energia és egyéb energiafor-
rások felhasználásának gazdasági és környezet-
védelmi vonatkozásai között. Felhívta a figyel-
met arra, hogy az eredményes megvalósítás fel-
tétele a tevékenység  központosított, egységes
irányítása és a termálhôigény reális felmérése.

–  Dr. Lorberer Árpád, az  MGtE alelnöke „A
termálvíz-termelés és -hasznosítás forrásoldali
lehetôségei  Zala megyében” c. elôadásában be-
mutatta az országosan nyilvántartott fôbb hévíz-
tároló formációkat. Részletesen beszélt a Nyu-
gat-Dunántúli Régió területén található víz-
készlet  hasznosításának szempontjából figye-
lembe veendô jellemzôkrôl. Az elhangzottakat
kiválóan szemléltette a régió perspektivikus  hé-
víztérképe.

–  Németh Gusztáv geológus „A termálvíz-
termelés földtani viszonyai a dél-zalai területen”
c. elôadásában összegezte: a dél-zalai területen,
Nagykanizsa térségében található jelentôs geo-
termikusenergia-koncentráció érdemes lenne a
komplex, többlépcsôs hasznosításra – ennek
megvalósítása nemcsak helyi, de országos, sôt
európai érdekeket is szolgálna.

–  Id. Ôsz Árpád, a MOL Rt. Mélyfúrási és
Geofizikai Felügyeletének fômunkatársa „A
szénhidrogén-bányászat szempontjából meddô
olajkutak vízbányászati hasznosításának lehetô-
ségei” c. elôadásában történeti áttekintést adott a
MOL Rt., illetôleg elôdei (OKGT, koncesz-
szorok) által 1935 óta végzett fúrásokról (mély-
ség, eredményesség, a kiképzés célja stb.) Né-
hány fúrás adataival szemléltette, hogy Magyaror-
szágon számos alkalommal mértek a világátlag (33
méter/°C) feletti geotermális gradienseket (12-14
méter/°C). Beszélt a MOL Rt. tulajdonában lévô,
több mint 8000 kút területi megoszlásáról, a ku-
takról rendelkezésre álló dokumentációkról (kút-
kataszter, kútkönyvek stb.) az olaj- és földgázter-
melô kutak kiképzési módjáról, technológiájáról.
A CH-bányászati célra nem alkalmas, meddô olaj-
ipari fúrások meddôvé minôsítésének folyamatá-
ról  és feltételeirôl, a minôsítés formáiról szólva
megemlítette, hogy ezeket a kutakat nem lehet au-
tomatikusan víztermelô, vagy termálkúttá alakíta-
ni, de az ipar rendelkezik azokkal a technológiák-
kal,melyekkel ezt meg lehet oldani.

– Dr. Szabó György, az MGtE alelnöke „Az
olajipar, a termálvíz-hasznosítás és a külföldi
koncessziók kapcsolata Zala megyében” c. elô-
adásának bevezetôjében áttekintette a magyar
olajipar legfontosabb állomásait, kezdve az elsô
olajlepárlási kísérletekkel (1770), folytatva az el-
sô ipari méretû földgáztermeléssel (1786), befe-
jezve a MOL Rt.-nek a budapesti és a nemzetkö-
zi értékpapírpiacra történô bevezetésével
(1995). A magyarországi szénhidrogénvagyon-
ról és a még kitermelhetô készletekrôl, ezeket a
világ készleteihez és termeléséhez viszonyítva
adott  tájékoztatást. A hazai koncessziós terüle-
tek  közül kiemelte a CH-kutatásra alkalmas tér-
ségeket, és röviden bemutatta a külföldi kutató-
kat. Elôadását azzal fejezte be, hogy a hazai
geotermális helyzet feltétlenül lehetôvé teszi a
száraz kôzetek hôjének vagy a nagy hômérsékle-
tû fluidumkészleteknek a hasznosítását.

HAZAI HÍREK
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– Csath Béla okl. bányamérnök: „A termálvíz-
kutatás és termelés múltja Zala megyében” cím-
mel tervezett elôadása  helyett – tekintettel  arra,
hogy az elôtte elhangzott elôadások errôl a té-
máról is elegendô mélységû tájékoztatást adtak,
a magyarországi artézikutak fúrásának történe-
térôl, illetôleg a hasonló témában rendezett kiál-
lításrôl beszélt. Érdekes volt a szénhidrogén-bá-
nyászati célú és az artézikutak arányszámainak
alakulását bemutató számsor: 1896-ig 1325 fú-
rásból 81db, 1904-ig 2000 fúrásból  261 db, nap-
jainkban 35-40 ezer fúrásból csupán 8400 db a
szénhidrogénipari fúrás.

– Tóth János, a MOIM igazgatója „A múze-
um, mint Geotermális Kutatóhely lehetôségei
és elképzelései a régióban” témájú elôadásában
az eddig elhangzottakhoz kapcsolódóan beszélt
a MIOM-nál mûködô kutatóhely tevékenységé-
rôl, további céljaikról (a geotermikus energia-
hasznositás adatbázisának kialakítása, Geoter-
mia Múzeum létesítése, a témával foglalkozó
szakemberek munkájának segítése).

Az elôadások után elhangzott kérdések nagy
része a szénhidrogén-termelés szempontjából
meddô kutak tulajdonjogi helyzetére vonatko-
zott. A kérdésekre  dr. Árpási Miklós és dr. Szabó
György  által adott válaszokból kiderült, hogy a
kutak állami tulajdonban maradnak,a vállakozók
csak a kezelôi, hasznosítói jogot szerezhetik meg
a kijelölt vagyonkezelôtôl, illetôleg pályázat  út-
ján, valamint az, hogy a kb. 3000 alkalmas kút
adatait tartalmazó kútkataszter jelenleg készül.
Az elnöki zárszó után tekinthették meg az ener-
giagazdálkodással, hévízhasznosítással kapcsola-
tos kiadványokat, cikkeket, ásványokat bemuta-
tó kamarakiállításokat, valamint a „MOIM Zsig-
mondy Vilmos Gyûjteménye” anyagából  Csath
Béla okl. bányamérnök, OMBKE tiszteleti tag
által válogatott és rendezett „Szemelvények a
vízbányászat történetébôl” címû kiállítást.

A szakmai nap végén  a Magyar Olajipari
Múzeum, mint Geotermikus Regionális Kuta-
tóhely képviseletében Tóth János igazgató, a
Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Mûszaki
Középiskola képviseletében Balogh András igaz-
gató együttmûködési megállapodást írt alá. Az
együttmûködés célja: a geotermikus energia ki-
termelése, tárolása és hasznosítása területére
szakmai ismeretek gyûjtése, a szakmai ismeret-
terjesztés szélesítése és a gyakorlati alkalmazási
lehetôségek  segítése a 2000-2010. években.

A rendezvény támogatói:

(dé)

Magyarországon lesz a 2003-
as Európai Geotermális Kon-
ferencia

Ageotermális energia hasznosítása terén leg-
fontosabb európai esemény az Európai

Geotermális Konferencia, melyet legutóbb a
svájci Bázelben tartottak.

Ezen a konferencián a Magyar Geotermális
Egyesület elnöke bejelentette, hogy Magyaror-

szág megpályázza a soron következô, 2003-as
Geotermális Konferencia rendezési jogát. Ha-
zánkon kívül Törökország, Lengyelország és
Németország pályázott.

A Nemzetközi Geotermális Világszövetség
(IGA) Igazgatóságának legutóbbi, 2000. márci-
us 6–7-i ülésén (Antalya, Törökország) döntés
született arról, hogy 2003-ban az Európai
Geotermális Konferencia hazánkban lesz.

A konferencia magyarországi megrendezé-
sét támogatja a Szlovák és a Román Geotermális
Egyesület. A Magyar Geotermális Egyesületet a
Miniszterelnöki Hivatal, Boros Imre Phare-mi-
niszter, a Környezetvédelmi Minisztérium és a
Gazdasági Minisztérium biztosította elôzetes
támogatásáról.

Dr. Árpási Miklós
a Magyar Geotermális Egyesület elnöke

IGA Igazgatósági tag

A Magyar Geofizikusok Egye-
sületének ezévi programjából

I fjú szakembereknek (egyetemi hallgatóknak,
pályakezdô szakembereknek) szerveztek an-

kétot a Magyarhoni Földtani Társulattal közö-
sen márciusban, Debrecenben.

Április elején, Budapesten tartják a közgyû-
lésüket és május végén Szolnokon az idei ván-
dorgyûlésüket. Várhatóan két jelentôs nemzet-
közi rendezvényen vesznek részt nagyobb szám-
ban az egyesület tagjai. Április végén Nizzában
az European Geophysical Society, illetve május
végén Glasgowban az European Association of
Geoscientists & Engineers konferenciáján.

Bányászok útján
Salgótarjánba érkezett a
Szent Borbála-kiállítás

M ásfél hónapos miskolci vendégeskedés
után Salgótarjánba érkezett a Magyar

Olajipari Múzeum „Szent Borbála, a bányá-
szok és kohászok védôszentje” címû vándor-
kiállítása.

A kiállításnak, amely vándorlása során egyre
bôvül, most a Nógrádi Történeti Múzeum ad
otthont  (Salgótarján, Múzeum tér 2.).

Sajnos, hely hiányában a kiállítás teljes anya-
ga nem kerülhetett bemutatásra.

Tóth János, a Magyar Olajipari Múzeum

igazgatója (kép) megnyitójában felelevenítette a
kiállítás létrehozásának körülményeit, az elsô
Borbála-relikvia Olajipari Múzeumba kerülésé-
nek történetét. Kitért arra is, miért múzeumunk
vállalta fel a vándorkiállítás megrendezését.

Dr. Horváth István, a Nógrád Megyei Múzeu-
mok igazgatója örömét fejezte ki, hogy múzeumuk
helyet adhatott a kiállításnak, amely a régmúlt bá-
nyászhagyományait eleveníti fel. Ígéretet tett arra,
hogy az általuk felderített Borbála-szobrok és -ké-
pek fotóival ôk is hozzájárulnak az anyag bôvítésé-
hez, hogy ezáltal még szélesebb skáláját mutathas-
suk be a Borbála-kultusz tárgyi emlékeinek.

A megnyitón szép számmal vettek részt az
egykori salgótarjáni bányászok.

Molnár László
Magyar Olajipari Múzeum

Az MTA Bányászati Tudomá-
nyos Bizottság elôzetes ülés-
programja 2000–2002.
(Jóváhagyva a BTB 2000. január 24-i ülésén)

2000. I. negyedév: A hazai bauxitbányászat
helyzete és távlatai. A bányászatot bemutató
könyv ügye.

2000. II. negyedév: Az energiapolitikai koncep-
ció, a „piaci modell”. Bolyai-ösztöndíjasok kuta-
tási beszámolói: Molnár József és Faitli József.

2000. III. negyedév: A szénhidrogénbányászat
helyzete és távlatai. 25 éves az orosz (szovjet)
gázimport.

2000. IV. negyedév: Az egyetemen kívüli bá-
nyászati kutatóhelyek bemutatása. A bányamen-
tés, a bányabiztonság helyzete.

2001. I. negyedév: Energiahordozók bányá-
szatához kapcsolódó környezetvédelem.

2001. II. negyedév A kô-, kavics- és homok-
bányászat helyzete és távlatai, a vegyesásvány-
bányászat problémái (több elôadás), különös te-
kintettel a környezetvédelemre.

2001. III. negyedév: A bányászat lehetôségei a
nemzetközi K+F-piacon. Kutatómunka a Bá-
nyamérnöki Karon. További Bolyai-ösztöndíja-
sok beszámolói.

2001. IV. negyedév: A sodronykötelek mére-
tezésérôl, kötélpályák tervezésérôl. A munkabi-
zottságok beszámolói a ciklusban végzett mun-
káról.

2002. I.  negyedév: Bizottsági jelentés a ciklus
során végzett munkáról.

Ez a tématerv nem tünteti fel a munkabizott-
ságok munkaköri tájékoztató beszámolóit, az

esetenkénti saját kezde-
ményezésû kutatói témais-
mertetéseket, külföldi elô-
adók meghívását (Oplatka
G., Svájc; Balázs B., Kana-
da; dr. Spörker, Ausztria;
Salamon M., USA).

Felolvasóülések:
2000-ben: 115 éve szü-

letett és 35 éve hunyt el
Esztó Péter.

2001-ben: 60 éve hunyt
el Finkey József.

2002-ben: 120 éve szü-
letett Balás Jenô.
Az osztály szervezésében:

Tarján Gusztáv emlékbeszéd.Dr. Horváth István és Tóth János megnyitja a kiállítást.
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Az OMBKE 12. választmányi
ülése
2000. február 10-én az egyesület Múzeum krt. 3.
sz. alatti klubjában tartotta meg a választmány
ezévi elsô ülését a következô témákról:

1. A 88. küldöttgyûlés (Tapolca) határozatai-
ból adódó választmányi feladatok

Elôadó: dr. Tardy Pál, az OMBKE elnöke
2. A választmány 2000. évi munkarendje, va-

lamint az éves szintû rendezvényterv
Elôadó: Kiss Csaba, az OMBKE fôtitkára
3. A 89. tisztújító küldöttgyûlésre (Inota, ok-

tóber 14.) alapszabályunknak és szabályzataink-
nak megfelelô jelölési, szervezési elôírások, elô-
készítési menetrend összefoglalása

Elôadó: dr. Gagyi Pálffy András, az Ellenôrzô
Bizottság vezetôje

4. Tájékoztató az OMBKE pénzügyi helyze-
térôl, az 1999. évi zárás, a 2000. évi költségvetés
elôkészítésének állapotáról, a választmány gaz-
dálkodásra vonatkozó határozatainak végrehaj-
tásáról

Elôadó: Schmidt György ügyvezetô igazgató
5. Jelentés a legutóbbi választmányi ülés óta

végzett ügyvezetôségi tevékenységrôl
Elôadó: Kiss Csaba, az OMBKE fôtitkára
6. Egyéb tájékoztatók, felvetések:
• Nagyrendezvényeink szervezésének hely-

zete (Tapolca, Sopron stb.)
• Szakmai lapjaink tárgyévi kiadásának fi-

nanszírozhatósága
• A titkárság tárgyévi bérkeretének jóváha-

gyása
• SZJA-felajánlásr vonatkozó kérés lapjaink-

ban való megjelentetése stb.
Az ülést megnyitó dr. Tardy Pál megállapítot-

ta, hogy a választmány szavazatképes. A napi-
rendet a választmány elfogadta.

Dr. Köves Elemér tiszteleti tagunk elhunytáról
néma felállással emlékeztünk meg.

Elsô napirendi pontként dr. Tardy Pál a 88.
küldöttgyûlés határozataiból adódó választmá-
nyi feladatokat ismertette, kiemelte a pénzügyi
stabilitásunkat segítô munkabizottság mielôbbi
megalakulásának fontosságát. A választmány a
határozatokból adódó feladatokat megtárgyalta
és tudomásul vette. Dr. Gagyi Pálffy András hoz-
zászólásában felhívta a figyelmet arra, hogy
1999. április 1-jétôl közhasznú társaság va-
gyunk, most már mindenben ennek kell megfe-
lelni.

Második témaként az OMBKE 2000. évi
munkarendjét, illetve rendezvénynaptárát Kiss
Csaba fôtitkár ismertette, ezt a következô né-
hány pontosítással a választmány elfogadta:

– A 2000/5. 16. választmányi ülés (szeptem-
ber 14.) hatodik napirendi pontjában az alapít-
ványokkal kapcsolatos beszámolók tárgykörét tár-
gyalni kell. Kovács Loránd felvetésére az ülés a
bányászati konferencia keretében Miskolcon
lesz.

– A 2000/3. 13. választmányi ülés (június
8.) hetedik napirendi pontjában számot kell
adni a pártoló tagvállalati együttmûködési
szerzôdések közhasznúságnak megfelelô kiala-

kításáról. Puza Ferenc felvetését a választmány
elfogadta, ennek az ülésnek a helyszíne Székes-
fehérvár.

– Dr. Böhm József javaslatára a március 23-i
választmányi ülés a Miskolci Egyetemen 10 óra-
kor kezdôdik. Az osztályelnök pontosításait a
programnaptárba be kell vezetni. Amikor az
OMBKE a fô szervezô, mellette az illetékes
szakosztály is legyen feltüntetve.

– A választmány 1 ellenszavazattal elfogadta
a szeptember 14-i ülés 1. napirendi pontjának
megfogalmazását. Ez értelemszerûen tartalmaz-
za a választmányi beszámoló választmányi meg-
tárgyalását, kiemelten a közhasznúsági jelentés
fontosságát, az anyag választmányi elfogadását.

A pontosításokat a jegyzôkönyvvel ki kell
küldeni.

A harmadik napirendi pontban dr. Gagyi
Pálffy András adott szóbeli kiegészítést a tisztújí-
tás teendôinek elôkészítésérôl.  Ismertette az
ütemtervet és a feladatokat. A választmány elfo-
gadta, hogy ennek megfelelôen kell eljárni.

A negyedik napirendi pontban Schmidt
György ügyvezetô igazgató a 2000. évi költség-
vetés elôkészítésérôl, az 1999. év várható
pénzügyi zárásáról, az OMBKE likviditási
helyzetérôl számolt be. A választmány a 2000.
év költségvetését – tekintettel arra, hogy a
szakosztályok az adatszolgáltatást megadták –
elfogadta.

Kiss Csaba fôtitkár a legutóbbi választmányi
ülés óta végzett tevékenységrôl számolt be.

Ezután a tapolcai, soproni nagyrendezvé-
nyekrôl adott tájékoztatót dr. Pataki Attila és
Schmidt György. A rendezvények szervezése
rendben folyik, de a résztvevôk száma csak ké-
sôbb pontosítható. A BKE Találkozó II. körle-
velét a lapok közlik, ebben minden fontos infor-
máció megtalálható.

Szakmai lapjaink tárgyévi kiadásáról dr. Verô
Balázs, ifj. Podányi Tibor adott tájékoztatót és
kérték a vállalatok támogatását. Az SZJA-fel-
ajánlásra vonatkozó kérés mindhárom lapban
megjelent.

A választmány a titkárság részére elôterjesz-
tett bérkeretet a költségvetésben szereplô
összeggel jóváhagyta.

– A választmány a parajdi választmányi ülés
megszervezését Dánffy László bizottságvezetôre
bízta. Elôzetesen Dánffy László bejelentette,
hogy három nappal, két éjszakával kell számolni.
Ha a busz vállalati konstrukcióban biztosítható,
akkor elôreláthatólag 8000 Ft/fô lesz a költség.

– A választmány elfogadta dr. Pilissy Lajos fel-
vetését, hogy a nevek felsorolásakor mindig
tüntessék fel a „tiszteleti tag” titulust.

– A költségvetési határozat vitájához dr.
Gagyi Pálffy András, dr. Bôhm József, dr. Kun Béla
(III. kötet költségtervezet), Schmidt György, dr.
Lengyel Károly, Zámbó József és Dánffy László
szólt hozzá. Döntés a 2000/3. határozat szerint.

A választmányi ülés végén Hoffmann Józsefné,
a Sinus Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft.
igazgatója olyan pénzügyi megoldást ajánlott fel
egyéni és csoportos biztosítás formájában az
egyesület tagjai és pártoló tagvállalatai részére,
amelynek osztaléka révén a lapok kiadásának
pénzügyi nehézségei enyhülhetnének vagy meg-
oldódhatnának. Az érdeklôdéssel kísért elôadás
összefoglalója a lapokban is megjelenik.

A kapott tájékoztatók meghallgatását köve-
tôen (dr. Bôhm József, Miskolci Egyetem), dr.

Tardy Pál az összefoglalója után az ülést bere-
kesztette.

Az OMBKE 2000. február 10-i (2000/1.)
választmányi ülésének határozatai

2000/1. sz. határozat
A választmány a 2000. évi munkarendet és az

OMBKE éves szintû rendezvénytervét a jelen
ülésen jóváhagyott és a végleges anyagban fel-
tüntetendô napirendi kiegészítésekkel együtt el-
fogadja. A pontosított és megfelelôen kiegészí-
tett programnaptár a jegyzôkönyvvel együtt ke-
rüljön kiküldésre. (Egyhangúlag elfogadva.)

2000/2. sz. határozat
A választmány a feladatokat és az ütemtervet

rögzítô, a tisztújítás elôírásainknak megfelelô
elôkészítését tartalmazó anyagot elfogadja. A
szervezô munka ennek alapján kell, hogy történ-
jék. (Egyhangúlag elfogadva.)

2000/3. sz. határozat
A választmány az OMBKE 2000. évi költség-

vetési határozati javaslatának A., B., és C. pont-
jában rögzített sarokszámait elfogadja. (Összes
bevétel 67,82 MFt, összes kiadás 70,72 MFt –
ezen belül a központi költségek 23,69 MFt, la-
pok költsége 15,24 MFt, szakosztályi, rendezvé-
nyi, kiadványi költség 31,79 MFt – a központi
költségekbôl a titkári költségkeret 16,2 MFt,
amelybôl a járulékokkal és bérjellegû költségek-
kel együtt az összes titkársági bérköltség 10,49
MFt.) Az összkiadás és bevétel közti 3 MFt mí-
nusz kompenzálására az év során minden erôvel
törekedni kell, ennek állását a választmány fo-
lyamatosan felülvizsgálja. A „D” pontban rögzí-
tett lapköltség nélküli szakosztályi költségfel-
osztást a titkárság ennek alapján a következô
ülésre pontosítva készítse el. A betartandó irány-
elvek közül az 5. pont törlendô. A titkárság
összes bérköltségének 15%-kal történô meg-
emelését a jelzett 10,49 MFt éves összköltség el-
fogadásával a választmány jóváhagyta, a belsô
tartalom meghatározása az elnök és a fôtitkár fe-
ladata. Az ügyvezetô igazgató havi alapbére nem
változik, a hatékonyabb feladatvégzés érdeké-
ben meghatározott feltételekhez kötött 15%-
nyi összes jövedelemnövekedési lehetôsége tel-
jes egészében érdekeltségnövelés legyen. (Két
ellenvéleménnyel és két tartózkodással elfo-
gadva.)

Az OMBKE-választmány 2000.
évi munkarendje, valamint az
éves szintû rendezvényterv
2000/1. 12. választmányi ülés. Budapest,
Múzeum krt. 3., február 10. (csütörtök)

(Helyszín, idôpont rendezett)
1. A 88. küldöttgyûlés (Tapolca) határozatai-

ból adódó választmányi feladatok
Elôadó: dr. Tardy Pál, az OMBKE elnöke
2. A választmány 2000. évi munkarendje, va-

lamint az éves szintû rendezvényterv
Elôadó: Kiss Csaba, az OMBKE fôtitkára
3. A 89. tisztújító küldöttgyûlésre (Inota, ok-

tóber 14.) alapszabályunknak és szabályzataink-
nak megfelelô jelölési, szervezési elôírások, elô-
készítési menetrend összefoglalása

Elôadó: dr. Gagyi Pálffy András, az Ellenôrzô
Bizottság vezetôje

4. Tájékoztató az OMBKE pénzügyi helyzeté-
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rôl, az 1999. évi zárás, a 2000. évi költségvetés elô-
készítésének állapotáról, a választmány gazdálko-
dásra vonatkozó határozatainak végrehajtásáról

Elôadó: Schmidt György ügyvezetô igazgató
5. Jelentés a legutóbbi választmányi ülés óta

végzett ügyvezetôségi tevékenységrôl
Elôadó: Kiss Csaba, az OMBKE fôtitkára
6. Egyéb tájékoztatók, felvetések:
– Nagyrendezvényeink szervezésének hely-

zete (Tapolca, Sopron stb.)
– Szakmai lapjaink tárgyévi kiadásának fi-

nanszírozhatósága
– A titkárság tárgyévi bérkeretének jóváha-

gyása
– SZJA-felajánlásra vonatkozó kérés lapja-

inkban való megjelentetése stb.

2000/2. 13. választmányi ülés, Miskolci
Egyetem, március 23. (csütörtök)

(Helyszín, idôpont rendezve)
1. Tájékoztató az Egyetemi Osztály tevé-

kenységérôl, valamint az Osztály helyzetmeg-
ítélése feladatainkról, gondjainkról, valamint ja-
vaslatai, konkrét felvetéseik összefoglalása

Elôadó: dr. Bôhm József, az Osztály elnöke
2. Az 1999. évi mérlegbeszámoló elôzetes,

valamint a 2000. évi költségvetés konkrét beter-
jesztése és megvitatása

Elôadó: az ügyvezetô igazgató, felkért hoz-
zászóló: dr. Gagyi Pálffy András EB-vezetô

3. Tájékoztató a szakosztályi tisztújító jelölô-
bizottságok, valamint az OMBKE-szintû jelölô-
bizottság megalakulásáról és az ezzel kapcsola-
tos további feladatokról

Elôadó: dr. Hatala Pál fôtitkárhelyettes
4. Jelentés a legutóbbi választmányi ülés óta

végzett ügyvezetôségi tevékenységrôl
Elôadó: Kiss Csaba, az OMBKE fôtitkára
5. Tájékoztató nagyrendezvényeink szerve-

zési helyzetérôl, gondjairól, további feladatairól
Elôadók: a szervezôbizottságok titkárai
6. Egyéb tájékoztatók, felvetések
– A tárgyévi tiszteleti tagjelölési és kitünteté-

si keretszámok megállapítása stb.

Elsô félévi választmányi ügyvezetôségi ülés,
április 20. (csütörtök)

(A helyszín és az áprilisi idôpont nincs ren-
dezve, mindenképpen szakosztályi vagy helyi
szervezeti rendezvénnyel együtt lenne célszerû
megtartani, ezt a 12. választmányi ülésen kell
tisztázni.)

Résztvevôk: alapszabályunk szerint. Megvi-
tatandó fô témakörök: a választmányi munka
jobbítása, munkamegosztás, egyesületi mûkö-
désünk, lapjaink finanszírozása, cégtámogatá-
sok elôsegítésének lehetôségei, valamint ki-
emelten a tisztújítás, megújulás és alkalmazko-
dás feladatai.

2000/3. 14. választmányi ülés, Székesfehér-
vár, június 1. (csütörtök)

Rövid tájékoztatót nyújt a Magyar Alumíni-
umipar helyzetérôl dr. Tolnay Lajos, a MAL el-
nöke

1. A fogadó szakosztály beszámolója, hely-
zetmegítélése feladatainkról, gondjainkról, vala-
mint javaslataik, konkrét felvetéseik összefogla-
lása

Elôadó: Petrusz Béla, az FK Szo. elnöke
2. Az alapszabálynak, a hatósági, közhasznú-

sági elôírásoknak, valamint a vonatkozó választ-

mányi döntéseknek megfelelôen az 1999. évi
mérlegbeszámoló, zárójelentések jóváhagyása,
valamint pénzügyi állapotjelentés

Elôadó: az ügyvezetô igazgató. Felkért hoz-
zászóló: dr. Gagyi Pálffy András EB-vezetô

3. A tisztújító küldöttgyûlésre vonatkozó
konkrét tiszteleti tagjelölési és kitüntetési javas-
latok, azok jóváhagyása

Elôadó: dr. Reményi Gábor, az Érembizottság
vezetôje

4. Tájékoztató a tisztújító küldöttgyûlés
programtervérôl, az összesítô jelentéshez szük-
séges feladatokról, valamint a szakosztályoktól
erre az ülésre írásban megkérendô tárgyévi kül-
döttgyûlési határozatijavaslattervezetekrôl. Je-
lentés a legutóbbi választmányi ülés óta végzett
ügyvezetôségi tevékenységrôl

Elôadó: Kiss Csaba, az OMBKE fôtitkára
5. Tájékoztató a már megvalósult és a

megvalósításra tervezett nagyrendezvénye-
inkrôl

Elôadók: a szervezôbizottságok elnökei
6. Szaklapjaink felelôs szerkesztôinek, illetve

szerkesztôbizottságainak írásos jelentései alap-
ján a lapkiadással kapcsolatos helyzetértékelés és
a finanszírozásbiztonsághoz szükséges teendôk
összefoglalása

Elôadó: dr. Tardy Pál, az OMBKE elnöke
7. Egyéb tájékoztatók, felvetések.

2000/4. 15. választmányi ülés. Parajd (Er-
dély), június 16–17. (péntek–szombat)

(A helyszíni elôzetes fogadókészség adott,
az idôpont ekkor célszerû. Az elôzetes elképze-
lés szerint busszal utaznánk, zömmel kedvez-
ményes OMBKE-rendezésben, míg a szállás és
ellátás késôbbiekben meghatározott költségét a
választmányi tagok egyénileg vállalnák. A kihe-
lyezett plusz választmányi ülés megvalósítására
vagy elvetésére vonatkozó döntés a jelen ülés
kompetenciája.)

1. Összefoglaló értékelés az OMBKE külföl-
di kapcsolatairól

Elôadó: Dr. Tardy Pál, az OMBKE elnöke
2. Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudomá-

nyos Társaság Bányász-Kohász-Földtan
Szakosztályának elôadása együttmûködésünk
jelenlegi eredményeirôl és jövôbeli lehetôsé-
geirôl

Elôadónak dr. Bíró Károly elnök urat kérnénk
fel

3. Tájékoztató a Határainkon Túli Magyar
Kapcsolatok Bizottságának jelen egyesületi cik-
lusban végzett tevékenységérôl, elképzeléseirôl,
valamint a további lehetôségekrôl

Elôadó: Dánfy László bizottságvezetô
4. Az erdélyi kollégákkal együttes baráti ta-

lálkozó a sóbányában.

2000/5. 16. választmányi ülés, szeptember
14. (csütörtök), Miskolc, Borsodi helyi szer-
vezetnél

1. Tájékoztató a küldöttgyûlés írásos anyaga-
inak beérkezésérôl, az összefoglaló anyag hely-
zetérôl. Jelentés a legutóbbi választmányi ülés
óta végzett ügyvezetôi tevékenységrôl

Elôadó: Kiss Csaba, az OMBKE fôtitkára
2. Beszámoló a küldöttgyûlés operatív elôké-

szítésérôl, programjáról
Elôadó: az ügyvezetô igazgató
3. Az állandó választmányi bizottságok írásos

jelentéseibôl a megvalósítandó és ténylegesen

megvalósítható javaslatok, felvetések összefog-
lalása

Elôadó: dr. Hatala Pál fôtitkárhelyettes
4. Tájékoztatók a szakosztályi tisztújítás elô-

készületeirôl
Elôadók: a szakosztályelnökök
5. Az OMBKE-szintû jelölôbizottság tájé-

koztatója
Elôadó: a bizottság vezetôje
6. Egyéb tájékoztatók, felvetések.

II. félévi választmányi ügyvezetôségi ülés,
Budapest, Fô u. 68., szeptember 28. (csütör-
tök)

(A helyszín megváltoztatható, azonban idô-
pontként a szeptember végi napok célszerûek)

Résztvevôk: alapszabályunk szerint. Tekintettel
arra, hogy e ciklus vezetôségének ez az utolsó teljes
körû találkozója, és a küldöttgyûlést a döntés szerint
az elôzôeknél korábban szervezzük meg, a fô napi-
rend alapvetôen a tisztújító küldöttgyûlés, cikluszá-
rás kell legyen. Mivel a küldöttgyûlési anyagok beké-
résének határideje ezúttal legkésôbb szeptember 10-
ében határozható meg, a levezetésben és a szóbeli be-
számolókban való figyelembevételi lehetôség miatt a
megtárgyalandó témakörök: a választmányi ügyve-
zetôségi ülés tagjainak konkrét ciklusértékelése, szó-
beli kiegészítésekben külön is kiemelést érdemlô ja-
vaslatok, felvetések, szakosztály-vezetôségi állásfog-
lalások, önértékelés, a helyi szervezeteink, szakosztá-
lyaink, az OMBKE egészét meghatározó jelenlegi
körülményeink, jövôbeli lehetôségeink összefoglalása,
megújulásunk alapkérdései és a megvalósítás reali-
zálhatósága, valamint a legfrissebb pénzügyi álla-
potjelentés és az ebbôl adódó teendôk megvitatása.

2000/6. 16. (alakuló) választmányi ülés.
Mivel ennek megszervezése már az új ciklus
vezetôségének kompetenciája, csupán java-
solható, hogy helyszíne célszerûen Buda-
pest, V. Múzeum krt. 3. Idôpontja pedig leg-
késôbb december 15–20. között, pl. 18. hét-
fô legyen.

Javasolható továbbá, hogy az évzáró és egyben új
ciklust kezdô választmányi ülés programjában a ha-
gyományos köszöntésen, a küldöttgyûlés döntései nyo-
mán kialakítandó fô feladatmeghatározáson kívül
szerepet kapjon az új és újjáválasztott választmányi
tagok felvetéseinek, javaslatainak meghallgatása,
adott esetben megvitatása is.

Az Országos Erdészeti Egye-
sület története, szervezete,
célja, a szeniorok szerepe az
egyesületben
Dr. Szász Tibor okl. erdômérnök 1999.
december 3-i elôadásának rövidített változata

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) ha-
zánk egyik legrégebben alapított egyesülete.

A gróf Széchenyi István kezdeményezésére ala-
pított Országos Magyar Gazdasági Egyesület
(OMGE) keretében 1842-ben Erdészeti Szak-
osztályt szerveztek. E szakosztály mûködésében
jeles selmecbányai akadémiai tanárok, mint pl.
Feistmantel Rudolf is részt vettek. Javaslatukra
1851-ben Esztergomban megalapították az
„Ungarische Forstverein”-t. Ezt az illetékesek
1852-ben az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egye-



sület tagegyesületévé nyilvánították. Ez és az a
tény, hogy az egyesület hivatalos nyelve a német
volt, a szabadságharcban részt vevô magyar ér-
zelmû és az akadémiáról elbocsátott két tanárt,
Divald Adolfot és Vágner Károlyt arra ösztönözte,
hogy 1862-ben indítsák el a még ma is megjelenô
magyar nyelvû „Erdészeti Lapok”-at, és hogy
Gödöllôn szervezzék meg a „Magyar Erdészegy-
let” közgyûlését. Ezen a honi erdészek és az aka-
démiai erdészszak magyarítására fontos határo-
zatokat hoztak. E határozatok hatására csatlako-
zott Divaldhoz és Vágnerhez az akadémián okta-
tó kálnoki Bedô Albert. Hármasban 1866. decem-
ber 9-én megszervezték Pesten az Erdész Egylet
közgyûlését, amelyen a 43 fô résztvevô kimondta
az Országos Erdészeti Egyesület megalapítását.
A közgyûlésen hozott határozatok közül kettôt,
mivel ezek még ma is érvényesek, kiemelünk:

Az egyesület célja: „az erdôgazdaság minden
ága és az erdészeti magyar irodalom elômozdítá-
sára közrehatni”.

„Az egyesület minden gyûlésérôl politikai
kérdések megvitatása ki van zárva.”

Az OEE elsô elnökének gróf Keglovich Béla
országgyûlési képviselôt, elsô alelnöknek gróf
Pálffy Istvánt, másodalelnöknek Vágner Károlyt
választották. Megválasztottak még egy fôtitkárt
(titoknokot) és egy 12 tagból álló választmányt.
Választmányi tag lett Bedô Albert is. Az elnökség
1873-tól az „Erdészeti Lapok”-at az OEE szak-
lapjának nyilvánította. Fontos feladatuknak te-
kintették, hogy kezdeményezôi és résztvevôi le-
gyenek a magyar erdôgazdálkodás feladatait
meghatározó munkáknak. Így Vágner Károly ve-
zetésével 1879-ben megalkották a XXXI. erdé-
szeti törvényt, amelyik lehetôvé tette a magyar
nyelvû erdész szakképzést. Megindították az
„Erdészeti Zsebnaptár” sorozatot, amelyik több,
mint fél évszázadon át az erdészek legfontosabb
segédkönyve lett.

Már az 1880-as évek elején elhatározták,
hogy az OEE alapításának 20. évfordulójára,
1886-ra megépítik a saját székházukat. Ezt a mai
Alkotmány és Honvéd utca sarkán, Czigler Ernô
mûegyetemi tanár építésztervei alapján erdésze-
ti közadakozásból meg is valósították. A 151 he-
lyiségbôl álló klasszicista-eklektikus épület az
akkor kiépülô magyar fôváros egyik legszebb
épülete lett. A rangos és méltóságteljes belsôépí-
tészeti elemek és az erdészeti rendeltetésre utaló
külsô díszítettség (medve-, farkas-, vaddisznófe-
jek) még ma is kivívja a járókelôk csodálatát.

Az 1900-as évek elsô évtizedében az OEE to-
vább fejlôdött. Több vármegye összefogásával
az anyaegyesületen belül négy vidéki filiálét
szerveztek, és 1907-ben „Az Erdô” címmel szak-
lapot indítottak az alapfokú képzettségû erdé-
szek részére is. E felívelô szakasz után teljes
összeomlás következett be az elveszített elsô vi-
lágháború után. 1919 márciusában a Tanácsköz-
társaság az OEE-t feloszlatta. Az elnököt, báró
Tallian Bélát letartóztatta. Az ingó és ingatlan va-
gyont át kellett adni a Magyarországi Közalkal-
mazottak Erdészeti Szakosztályának.

A trianoni békediktátum alapján elvesztettük
erdôterületünk 84,1%-át. Az állami erdôk ará-
nya 15,9%-rôl 4,1%-ra csökkent.

Báró Walbott Kelemen zempléni földbirtokos
OEE-elnöksége alatt az egyesület viszonylag
gyorsan ismét talpraállt. Visszaszereztük a szék-
házunkat, a berendezés, a könyvtár és a múzeum
jelentôs hányadát. Már 1935-ben az egyesület

részt vett „Az erdôkrôl és a természetvédelem-
rôl” szóló IV. tc. megalkotásában, egy évvel ké-
sôbb, 1936-ban pedig a II. Erdészeti Világkong-
resszus és az IUFRO kongresszus magyarorszá-
gi sikeres megszervezésében.

A második világháború utáni teljes összeom-
lás ismét megpecsételte az OEE sorsát. Az orosz
hadifogságból hazatért Mihályi Zoltán okl. erdô-
mérnök, egyesületi fôtitkár 1947-ben szervezte
újjá és indította el a mûködését. Az OEE az elsô
14 egyesület egyikeként csatlakozott az 1948. jú-
nius 29-én létrehívott METESZ-hez. Egyesüle-
tünk jelenleg is a MTESZ-hez tartozó egyesü-
letként mûködik. 1949-ben óriási veszteség ért
bennünket. Fokozatosan – elôbb kötelezôen in-
gyenesen bérbeadva, majd az akkor érvényes
törvényekkel is ütközôen, államosítás útján – el-
veszítettük a székházunkat. Az államtól való
visszaperlése most van folyamatban.

Az OEE célja az 1999-ben készített alapsza-
bály szerint „az erdôvel, mint legfontosabb szá-
razföldi ökológiai rendszerrel és megújítható
természeti erôforrással való tartós gazdálkodás
elméleti és gyakorlati alapjainak gazdagítása, a
természeti értékek megóvásának elôsegítése, va-
lamint a társadalom hosszú távú érdekeinek és a
fenntartható fejlôdés szakmai alapelveinek kép-
viselete”.

Az egyesület politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független.

Az OEE közhasznú szervezetként mûködik,
tevékenysége a következôkhöz kapcsolódik: ter-
mészetvédelem, környezetvédelem, kutatás, tu-
dományos munkák, a kulturális örökség meg-
óvása, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, szociá-
lis tevékenység, családsegítés, idôskorúak gon-
dozása, az Euroatlanti integráció elôsegítése.

Az egyesület szervei: a Küldöttközgyûlés, az
Elnökség, az Ellenôrzô Bizottság, a helyi cso-
portok, a szakosztályok, szakosztály jellegû taná-
csok, az ideiglenes bizottságok.

Az egyesület vezetô tisztségviselôi: az El-
nökség tagjai (az OEE elnöke, 3 alelnök, az Er-
dészeti Lapok Szerkesztô Bizottságának elnöke,
a helyi csoportokból szervezôdött hat terület
képviselôje), az Ellenôrzô Bizottság tagjai, a
Fôtitkár, az Ügyvezetô Titkár. A tisztségviselô-
ket a küldöttközgyûlés négyévenként titkos sza-
vazással választja. Kivétel a fôtitkár, akit az
egyesület pályázattal fôállású munkaviszonyban
alkalmaz.

Az OEE Szeniorok Tanácsa (SzT) a jelenleg
mûködô 17 szakosztály egyike. 25 tagja van. Az
üléseire azonban a tagság ajánlása alapján olyan
még nem tag, de köztiszteletben álló kollégák is
meghívást kapnak, akik az SzT létszámcsökke-
nése esetén várományosai a tanácstagságnak. Az
új tagok felvételérôl a tagság szavazással dönt.
Az SzT tisztségviselôi az elnök, az alelnök és a
titkár. A tisztségviselôket a tagság négyévente
titkosan választja. Az SzT 1992-ben az OEE El-
nökségének döntése alapján az OEE 3 tagú Sze-
nior Bizottsága és az FM helyi csoportja kereté-
ben mûködô Szenior Klub összevonása útján
jött létre, és szakosztályjelleggel mûködik.

Az SzT az OEE Elnökség munkáját, ezen
keresztül az egyesület célkitûzéseinek a megva-
lósítását igyekszik elôsegíteni: – Szervezi és ve-
zényli az OEE Szociális Bizottságának segélye-
zô tevékenységét. (Az utóbbi két évben évente
400 ezer Ft került kiosztásra.) – Képviseli az
OEE-t az MTESZ Aranyokleveles Mérnökök

Köre Szociális Bizottságában. (E bizottság ha-
vonkénti ülésére elôkészíti az erdészeti mûsza-
kiak méltányossági alapú nyugdíjemelési és
egyszeri segélyezési kérelmeit, és azokat véle-
ményezve továbbítja a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatósághoz.) – Az Erdészcsillag Alapítvány Ku-
ratóriumában egy taggal képviselteti magát. – E
rendszeres tevékenységeken túl esetenként ak-
tuális országos erdészeti vagy egyesületi ügyek-
ben javaslatokat készít az elnökség részére. (Pl.
1999-ben a Soproni Egyetem elnevezése vagy
az ártéri és belvízzel sújtott területek erdôtele-
pítése tárgyában.) – Az elnökség által megkül-
dött tervezeteket felkérésre véleményezi. (Pl. az
erdészetre vonatkozó vagy az erdészetet is érin-
tô törvénytervezeteket.) – Javaslatot teszünk
OEE-kitüntetésekre. Az SzT évente általában
két kibôvített ülést tart, és egy-két szakmai ta-
nulmányutat szervez. Rendszeres kapcsolatot
tart a betegeskedô kollégákkal. Elhalálozás ese-
tén résztvesz a végsô búcsúztatáson. Ahhoz,
hogy az SzT e feladatoknak megfelelhessen, az
elnökség a munkával arányos évi költségvetési
keretet biztosít.

(Közölve az OMBKE TSzT OB feljegyzése
alapján és kérésére)

A tiszteleti tagok és szeniorok
tanácsának (TSzT) 1999. év
végi  összejöveteleirôl

ATSzT 1999. november 15-én a hajdani
soproni ifjusági kör, a Bánya-, Kohó- és Er-

dômérnök-hallgatók  Ifjúsági Körének tevé-
kenységérôl tartott kerekasztal-beszélgetést. A
házigazda és vitavezetô a TSzT OB elnöke,  dr.
Pilissy Lajos volt.

Mersich Endre okl. erdômérnök, aki 1945.
május-október között az ifjúsági kör felkért el-
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70. születésnapja alkalmából tisztelettel

köszöntjük tagtársunkat,

Kívánunk további jó egészséget és:
Jó szerencsét!

A szerkesztôség

SZEMÉLYI HÍREK

Erdei Gyula
okl. bányagépészmérnököt!



nöke volt, és Kárpáty Lóránt, aki 1945. október
27-tôl 1946 júliusáig a kör választott elnöke volt,
tartott igen érdekes referátumot a kör életérôl –
utalva azzal kapcsolatban már nyomtatásban
megjelent, vagy csak kéziratos formában maradt
írásokra, kiadványokra.

Az elhangzottakhoz számos tagtárs  hozzá-
szólt, rendkívül érdekes, személyes élményeken
alapuló epizódokkal bôvítve az 1940–1948 kö-
zötti idôszakot érintô soproni eseményeket. Kü-
lönösen izgalmas volt az ifjúsági kör  önmagát
feloszlató, 1948 májusi közgyûlésének elôkészí-
tésérôl és lefolyásáról  szóló személyes visszaem-
lékezést meghallgatni. (Dr. Szász Tibor okl. er-
dômérnök, aki  1945-1946 között az ifjúsági kör
alelnöke volt, nem tudott a rendezvényen jelen
lenni, így élményeit  a december 3-i összejövete-
len oszthatta meg a hallgatókkal.)

A TSzT OB elnökének felkérésére 1999. de-
cember 3-án dr. Szász Tibor okl. erdômérnök
tartott nagy érdeklôdéssel kísért elôadást – szá-
mos erdészkolléga jelenlétében – az OMBKE
klubban. Elôadásának fô témája az Országos Er-
dészeti Egyesület története szenior szerve-
zetének felépítése és mûködése. Az elôadással si-
került a két testvéregyesület között máig is meg-
lévô jó együttmûködést még jobban elmélyíteni.
(Elôadásának rövidített változatát jelen szá-
munkban közöljük.)

A tiszteleti tagok évzáró beszélgetése zárta a
TSzT 1999. évi rendezvényeit – december 6-án.
Ezen dr. Tardy Pál, egyesületünk elnöke és Kiss
Csaba fôtitkár tájékoztatott az  egyesületi élet
legfontosabb eseményeirôl. A tájékoztató után
elhangzott hozzászólások:

Csath Béla - 2000-ben  lesz Mikoviny Sámuel
születésének 300., halálának 250. évfordulója;
javasolja, hogy az egyesület fokozott figyelmet
fordítson a megemlékezésekre.

Dr. Alliquander Endre és Laár Tibor a múlt
emlékei  összegyûjtésének fontosságát hangsú-
lyozta.

Dr. Pilissy Lajos azon reményét fejezte ki,
hogy 2000-ben az eddiginél operatívabb kap-
csolat alakul ki a TSzT és az egyesület vezetôsé-
ge között.

(Készült: Kárpáty Lóránt cikke alapján)

Tarján Gusztáv professzorra
emlékeztek
2000. március 21-én a Miskolci Egyetem
könyvtári aulájában a két esztendeje, 92 éves
korában elhunyt Tarján Gusztáv (1907–1998)
kétszeres Kossuth-díjas akadémikusra, soproni
és miskolci ásvány-elôkészítéstani professzorára
emlékezett az Alma Mater látványos életmû-
kiállítással. Dr. Voith Márton professzor,
egyetemtörténeti bizottsági elnök megnyitója
után dr. Csôke Barnabás, az Eljárástechnikai tan-
szék mai professzora emlékezett egykori
tanárára és tanszékvezetô elôdjére. A nagyszámú
megjelent között ott volt a Tarján-család több
tagja, az egykori tanítványok közül számos ipari
szakember, s természetesen a mai egyetemi

oktatók képviselôi, köztük dr. Bíró György rek-
torhelyettes, dr. Kovács Ferenc, a Mûszaki
Földtudományi Kar és dr. Kabdebó Lóránt, a
Bölcsészettudományi Kar dékánja. A kar hall-
gatói bányászegyenruhában álltak díszôrséget.

Tarján Gusztáv bányamérnöki oklevelének
megszerzése után (1929) Finkey professzor mel-
lett lett tanársegéd. 1938-ban doktori fokozatot
szerzett. 1939–41 között a Magyarországhoz
visszatért gömöri ércbányászatnál üzemvezetô
mérnök. 1941-tôl 1974-es nyugállományba
vonulásáig az Alma Mater professzora, de
tudományos tevékenységét 1994-ig tovább is
folytatta a tanszéken. Szakkönyvei és publikációi
több, mint hat évtizeden át jelentek meg itthon
és külföldön. Páratlan életmûvének csúcsa az
Akadémiai Kiadónál megjelent Mineral
Processing, két vaskos kötetes (1981, 1986)
monográfia, amely világviszonylatban is
egyedülálló és hiánypótló mû. Az Alma Mater
tiszteletét és szeretetét díszdoktorrá avatásával
fejezte ki (1978).

Elôadásaiból és tankönyveibôl fél évszázadon
át mérnöknemzedékek tanultak. Professzori
nagysága megnyilvánult a hallgatókkal való
közvetlen kapcsolatteremtésben is. Az OMBKE-
nek évtizedeken át tevékeny, hasznos tagja volt.

A kiállítást – a család és a tanszék támo-
gatásával – az egyetemi könyvtár, levéltár és
múzeum rendezte.

Zsámboki László

Évfordulóink a mûszaki és
természettudományokban

S zellemes fedôlappal, gazdag tartalommal je-
lent meg – immár tizennyolcadik alkalom-

mal – az Évfordulóink a mûszaki és természettudo-
mányokban címû kiadvány. Nagy Ferenc fôszer-
kesztô ötlete telitalálat: a nevezetes „Nulla” ki-
lométerkôrôl készített fotóval díszítette a 2000.
évre szóló kötet borítóját. Ez hívja fel a figyel-
met a könyvre, amely krónika, naptár és tanul-
mánykötet is egymagában.

Éves, havi és napra bontott rendben sorakoz-
nak az események, nevek, amelyek helyet kérnek
maguknak a 2000. év emberének emlékezeté-
ben. Tárgyilagos fogalmazás, pontos szerkesz-
tés, adatbôség jellemzik a szócikkeket, amelyek
közül néhány minitanulmánynak is nevezhetô.

A sokrétûen összeválogatott anyag a feledés-
tôl megmentett értékekre, a nemes és híres, az
ismert és már-már elfeledett személyekre, ese-
ményekre emlékezik.

A kötet második részét képezô 23 tanulmány
ugyancsak évfordulókhoz rendelten került egy-
más mellé. A fotókkal, grafikákkal illusztrált írá-
sokból megtudhatjuk, hogy 100 éve nyílt meg a
Budai Vígadó, ugyancsak attól az idôtôl áll az
Állami Földtani Intézet Múzeuma, és akkor je-
lent meg az Uránia, a mára már elfeledett isme-
retterjesztô lap. Ez volt az 1900. esztendô, a
XIX. század utolsó éve.

És ha már az évfordulóknál tartunk, Kiss
Csongor fôszerkesztô-helyettes rövid tanulmányt
szentel a 25 éves Nulla kilométerkônek: 1975.

április 4-én, a Lánchíd budai hídfôjénél, a Clark
Ádám téren avatták fel az országos fôútvonalak
kiindulópontját jelzô, 3 méter magas térplaszti-
kát, Borsos Miklós alkotását.

World Energy and Power Map,
1999. Edition
A világ energia- és villamosenergia-
térképe, 1999. évi kiadás

T artalom: Teljes áttekintést ad az energia-
szektorról. A térkép ábrázolja a szerte a vi-

lágon lévô kôolaj- és földgázmezôket, valamint
az infrastruktúrákat (csôtávvezetékeket, finomí-
tókat, export- és importterminálokat, LNG-ter-
minálokat). A térképen kívül táblázatok találha-
tók a világ olaj- és földgáztermelésérôl, áramter-
melésérôl, valamint megtalálható az atomerô-
mûvek és a nagyobb vízerômûvek jegyzéke is. A
térkép tartalmazza a már mûködô üzemeken
kívül a tervezés alatt álló vagy építés stádiumá-
ban lévô projekteket is.

Mérete: 1143×889 mm
Kiadó: Petroleum Economist, London
Ára: hajtogatva: 90 GBP, 150 USD, vagy te-

kercsben: 99 GBP, 165 USD

Elements of 3-D Seismology
A 3-D szeizmológia elemei

T artalom: Bevezetés a 3-D szeizmikus ada-
tok gyûjtési, feldolgozási és értékelési (in-

terpretációs) ismereteibe. A szöveg ismerteti a
3-D szeizmológia elméletének, technikájának és
alkalmazásának alapjait. A szerzô bemutatja az
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A németországi Boetersen Z9
jelû horizontális kút nyitott
lyukszakaszának többszöri
repesztéses rétegkezelése 
(Kamphuis, H.–Aretz, R.–Nitters, G.–Loidl,
H.)

A csövezetlen fúrások vagy az elôperforált lin-
errel kiképzett kutak hidraulikus rétegre-

pesztése magában rejti a kitámasztóközeg korai
kiszûrôdésének a kockázatát. Másrészrôl igen
költséghatékony kútkiképzési eljárás lehet egy
hidraulikus rétegrepesztéssel végzett rétegkeze-
lés. E tanulmány ismerteti az elôperforált lin-
errel csövezett Boetersen Z9 horizontális gázkút
többszörös rétegrepesztéssel végzett kiképzésé-
nek eredményét. 
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Csiszár László
1935–2000

Kaposváron született értelmiségi szülôk gyer-
mekeként. Tolcsván kezdte meg iskolai tanul-
mányait. Sárospatakon  érettségizett, majd a
Nehézipari Mûszaki Egyetem hallgatója lett.

Hallgatótársai életvidám, humorra hajló egyé-
niségnek ismerték meg, aki a mûszaki tudomá-
nyok szorgalmas mûvelésével együtt élvezni tudta
a társasági élet nyújtotta örömöket is. Látszólagos
tartózkodása mögött figyelmes, érzékeny, meleg
lelkület, egyenes jellem és nyílt, ôszinte ember rej-
tôzött. Társai és tanárai ezért is kedvelték. Egyete-
mi tanulmányait   1959-ben Sopronban  fejezte be,
olajmérnöki diplomát szerzett.

Családját szerette, értük minden áldozatot
vállalt. Róluk – késôbb két fiú unokájáról – min-
dig szeretettel, sôt elragadtatással beszélt.

Munkáját a Földtani Kutató Fúróvállalatnál
kezdte, e vállalatnál, illetôleg jogutódjánál dol-
gozott korengedményes nyugdíjazásáig. Meg-
bízható ismeretei révén haladt elôre a szakmai
hierarchiában. Putnokon üzemvezetô-helyettes,
Mezôkeresztesen kirendeltségvezetô,       1970-
1981 között a miskolci központban fúrási mû-
szaki vezetô beosztásban dolgozott.

Ez utóbbi munkakörben irányításával fontos
munkákat végeztek a szénkutatás, az érckutatás,
az alap-é s szerkezetkutatás, valamint a vízkutatás
és vízkútfúrás területén. Termelési osztályvezetôi,
vállalati fômérnöki, majd mûszaki igazgatóhe-
lyettesi beosztások voltak  szakmai pályafutásának
további állomásai. A földtani kutatási feladatok
csökkenése miatt megindult vállalati felszámolási
eljárás során 1991-ben nyugdíjba vonult.

Szakmai tevékenységét számos kitüntetéssel
ismerték el. Tagja volt az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület Kôolaj-, Föld-
gáz- és Vízbányászati Szakosztályának. Elôadá-
sai és mûszaki cikkei gazdagították kollégái is-
mereteit és segítették a szakma mûvelôinek
munkáját.

A Föld kérgének megismerése céljából foly-
tatott   küzdelme hasznos és eredményes volt, de
nem tudott megbírkózni a rátörô betegséggel,
amely kérlelhetetlenül legyôzte ôt.

Családtagjai, volt munka- és iskolatársai
2000. február 23-án vettek Tôle  végsô búcsút a
miskolci Mindszenti Temetôben. 

Nyugodjék békében!                                 
Horányiné-Jeney

A rétegkezelés tervezésének elsô lépéseként
meghatározták a tárolóréteg elektromos lyuk-
szelvényezése és multifrac beáramlási szimulá-
ció útján kapott adatokból két rétegrepesztés ki-
támasztásának optimális pozicióit. A
tárolókôzetnek perforálással való gyengítése
esetén valószínû lenne, hogy  rétegkezeléskor a
hidraulikus repesztés a perforációk helyén megy
végbe. A repesztések tényleges helyzetét utólag
minifrac-vizsgálattal határozták meg. Az általá-
nos rétegkezelési gyakorlat bôvítéseként beve-
zették a folyadékbesajtolásos eljárást. A besajto-
lási ütem maximálissá tételével több kôzetrepe-
dés nyílása a tervezett hosszirányú kiterjedéssel
egyidejûleg növekedett. A repedésekbe való be-
hatolás elôsegítésére nagy mennyiségû, kis
szemcsenagyságú kitámasztóközeget sajtoltak
be a nagyobb szemcsenagyságú kitámasztó-
közeg besajtolása elôtt. Minifrac-vizsgálatokból
következtették a besajtolt mennyiségek pontos-
ságát, és számításba vették a repedések tényleges
helyzetének bizonytalanságát. A rétegkezelés-
hez gyantaburkolatú kitámasztóközeget alkal-
maztak az eddig alkalmazott tail-in minôség he-
lyett, amivel az eljárás során mindenkor elérték
a repedések nyitva tartását, és elkerülték a kitá-
masztóközeg visszaáramlását.

A kút termelôképessége a 100 bar melletti
7000 m3/h-ról 20 000 m3/h-ra növekedett 370
bar nyomáson. A rétegkezelés eredményességé-
hez hozzájárulhatott a repedések és a nyitott
(csövezetlen) lyukszakasz közti szkinhatás és jó
összeköttetés. 

A horvátországi alacsony hô-
mérsékletû geotermikus táro-
lók hasznosításának energe-
tikai és gazdasági indoklása
(Rajkovic, D.–Golub, M.–Koscak, S.)

Horvátország geotermikus energiaforrásait
többnyire kis hômérsékletûnek tekintik,

mivel a víz hômérséklete nem éri el a 100 °C-t.
Ha feltesszük, hogy 50 °C-ig terjedô hômérsék-
letû vízbôl közvetlenül nyerhetô termálenergia,
abból 812 MWt és 46 MWe elektromos energia
állítható elô. E tanulmány ismerteti a kis hômér-
sékletû geotermikus tárolók hasznosításának in-
doklását. A hasznosítás célja Horvátország teljes
energiarendszerének energetikai és gazdasági
szempontból való fejlesztése.

Felcsévélhetô tubing alkal-
mazása kiegyensúlyozatlan
fúrásoknál
(Matanovic, D.–Medimurec, N. G.–Krista-
for, Z.)

A termelôrétegeknek a hagyományos túl-
egyensúlyozott fúrásmóddal való harán-

tolása hátrányosan befolyásolja a termelékeny-
séget és a teljes fúrási költséget, s ennek elsôdle-
ges oka a rétegkárosodás. Ezért az olajipar a ter-
melékenység növelése és a teljes fúrási költség
csökkentése céljából egyre inkább áttér a ki-
egyensúlyozatlan fúrás alkalmazására.

A kiegyensúlyozatlan fúrásmód különöskép-

pen a kis nyomású, lemûvelt tárolók esetében
csökkentheti vagy elôzheti meg a közvetlen kút-
környék károsodását. Alkalmazásakor a rétegke-
zelés szükségessége gyakran elkerülhetô.

A kiegyensúlyozatlan kútfúrás tervezéséhez
és a fúrási munkálatok felügyeletéhez elenged-
hetetlen a fúrástechnológia teljes és alapos isme-
rete.

E tanulmány ismerteti a kiegyensúlyozatlan
fúrás elônyeit, a vele kapcsolatos felcsévélhetô
tubing használatát, a fúráshoz szükséges
öblítôközeg-rendszereket és a  fúrás mélyítésé-
nek felügyeletét.

Beruházási lehetôségek a kô-
olaj- és földgázfeltárás terén
Yemenben
(Amer, H. M.–Nani, A. S.)

AYemeni Köztársaság mintegy 585 273 m2

területû. Yemennek nagy szüksége van a kô-
olaj és földgáz hazai felhasználására és jövedelmi
forrásként az exportálására. Az Olaj- és Ásvány-
készletek Minisztériuma felügyeli és közvetle-
nül irányítja a természeti energiaforrásoknak a
nemzetgazdaság javára való felkutatását és kiak-
názását.

A Minisztérium a mûszaki és geológiai szer-
vekkel való együttmûködés keretében elvégzett
földtani felvételezések alapján különféle térké-
peket szerkesztett, ezek különbözô területeken
végzett feltárási tevékenység adatbázisát képe-
zik. E tevékenység számos kôolaj- és földgáz-
mezô feltárását eredményezte.

A Minisztérium az olaj- és gázkészletek fel-
derítésén fáradozva kidolgozta, revideálta és
korszerûsítette azt a Termelési Idôsoros Megál-
lapodást, mely egyezik a beruházók érdekeivel,
és hatékonyan elôsegíti Yemen olaj- és ásvány-
készleteinek feltárását.

Olajszállító távvezetékek biz-
tonságos üzemének a rend-
szere
(Chernyaev, K.V.–Vasin, S.)

A z AK „Transneft” a tényleges mûszaki felté-
telek meghatározása alapján kidolgozta és

bevezette az olajszállító távvezetékek hosszú
távú üzemének biztonsági rendszerét, felhasz-
nálva az in-line diagnosztika módszerét és a ha-
tékony javítási eljárások eredményeit.

A rendszer integrált négyszintû diagnoszti-
kai vizsgálatot végez nagy felbontású vizsgáló
eszközökkel, ami nagy pontossággal teszi
lehetôvé minden olyan anyaghiba felfedését és
bemérését, amelyek a csôvezeték-sérüléseknek
okozói.

Minden kimutatott szerkezeti hiba veszé-
lyességi foka szerinti besorolást kap a csôvezeté-
kek üzemállapotnak megfelelôen végzett tartós-
sági számításokkal kapott vizsgálati információ
alapján. A biztonságos szállítási szivattyúzás
technikája és a csôvezeték javítási programját a
rendszer az anyaghiba veszélyességének az olaj-
szállító csôvezeték bizonyos szakaszán való el-
oszlási adata szerint adja meg. A veszélyesnek
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minôsített anyaghibákat a legrövidebb idôn be-
lül feltétlenül ki kell küszöbölni. Ilyen elven mû-
ködik a tényleges üzemállapotnak megfelelô a
szelektív javítás.

A TDC „DIASCAN” az olajszállító csôveze-
tékek szelektiv javítására széleskörûen alkalmaz-
za a „compound sleeve” eljárást, mely minden-
fajta csômeghibásodás javítására egyetemlege-
sen alkalmazható (beleértve a csôtöréseket), és
megfelel az üzemi megbízhatóság korszerû kö-
vetelményeinek.

A TDC „DIASCAN” eljárást az AK
„Transneft” olajszállító távvezeték vizsgálatára
alkalmazták elsô lépésben geometriai vizsgáló-
eszközök segítségével, a vizsgálat második szaka-
szán törésdetektorokkal mutatták ki a fémhiányt,
és a pikkelyesség kimutatása volt a végsô lépés. A
harmadik lépésben való vizsgálat célja a körhe-
gesztés repedéseinek a kimutatása. A közeljövô-
ben kezdik meg negyedik lépésként a hosszvarra-
tos hegesztések repedéseinek a kimutatására
szolgáló vizsgálat bevezetését. A csôvezetékek
monitorozását mûszakilag indokolt gyakoriságú
ismételt ellenôrzésekkel fogják végezni.

Az új rendszer bevezetésének eredménye-
ként az olajszállító távvezetékek meghibásodá-
sának mértéke az 1993-tól 1998-ig terjedô idô-
szakban jelentôsen csökkent.

A rendszer bevezetésének gazdasági haszna
az 1994-1997 közti idôszakban eléri a 734 millió
dollárt.    

Hoznek István

Tendenciák a vezetéképítés
területén

M ind a német, mind az angol nyelvû szakfo-
lyóiratok bô terjedelemben foglalkoznak e

témával. A közeljövôben is sok ezer kilométer
vezeték építése van tervbe véve, melyek nagyobb
részük földgáztávvezeték. A technika fejlôdésé-
vel már elérhetô volt nagy átmérôjû, NÁ 1400 és
100 bar-ig terjedô, sôt tengeri vezetékeknél 200
bar-ig terjedô, nagynyomású, sok ezer kilométer
hosszúságú gáztávvezetékek építése. A technika
és technológia fejlesztésével a tendencia a költ-
ségek csökkentése és a környezet kímélésének
fokozása. Látható és várható tendencia, hogy
egyre több vállalat fokozza az integrációt külö-
nösen a gáz-, vízellátó, illetve a szennyvíz-elve-
zetô rendszerek területén, tehát ezeket ugyanaz
vállalat építi és üzemelteti. A szállítóvezetékek
építésénél mindenekelôtt a szállítási kapacitás
optimalizálása van elôtérben. A gáztávvezeté-
kekre ez azt jelenti, hogy a nagyszilárdságú
acélcsövek kifejlesztése által a vezetékeket na-
gyobb nyomással lehet üzemeltetni. Kb. 25 év-
vel ezelôtt alkalmaztak elôször X–70 minôségû,
480 N/mm² folyáshatárú acélcsöveket, ma már
az X–80 minôségû csôacélt alkalmazzák, mely-
nek folyáshatára 550 N/mm². Fejlesztéssel az
acél szilárdsága tovább tökéletesíthetô úgy, hogy
a jövôben akár NÁ 1600 átmérôjû és 120 bar

üzemnyomású távvezetékeket is meg lehet való-
sítani. Várható, hogy 16 bar-nál kisebb üzem-
nyomású vezetékeknél  PE 100 és (hálósított)
PE–X minôségû mûanyag csöveket használnak
fel. A PE 100 nagyobb szilárdsága lehetôvé teszi
a szállítási kapacitás növeelését, 10 bar nyomásig
terjedô üzemi nyomáson, ill. a kisebb üzemi
nyomások esetében alternatívaként a falvastag-
ság csökkentését. Az elôzô idôkben döntô mér-
tékben alkalmazott acél csôvezetékekkel szem-
ben a PE 100 mûanyag csôvezetékek fektetése
lényeges költségelônyt kínál. Azonkívül, hogy az
acélcsövet a 10 bar alatti nyomásoknál kiszorítja
a PE anyagú csô, a polietilén csôanyag minôsé-
gének tökéletesítésével a jövôben lehetôvé válik
az olyan területek bekapcsolása is a földgázellá-
tásba, melyek eddig gazdaságilag problematiku-
sak voltak.

Jelentôsen fog fejlôdni az építési technika is.
Egyre nagyobb teret kap az árokmentes építés,
az irányított vízszintes fúrási technikával végre-
hajtott vezetéképítés, nem csak út-, vasút-, fo-
lyókeresztezôdések esetében, hanem kiemelten
védett területek, üzemi stb. létesítmények eseté-
ben is. Az eszközök és a technikák fejlesztése
több helyen folyik, egyik ilyen az amerikai Gáz
Kutató Intézet, a GRI; céljuk, hogy minél keve-
sebb feltárási munkával és leállással lehessen el-
végezni a gázvezetékek beszerelését, javítását és
ellenôrzését. Itt fejlesztettek ki egy mágnes-flu-
xusos, szivárgást ellenôrzô rendszert is, az üze-
melô rendszerekben a korrózió és egyéb meghi-
básodások helyének megállapítására.

Eddig problémát okozott a föld alatt elhelye-
zett a mûanyag csôvezetékek keresése, helyének
meghatározása, a GRI segítségével kifejlesztet-
tek egy olyan mûanyagtípust, mely mágneses
szemcséket tartalmaz, és az ilyen csöveket jól le-
het észlelni, a szokásos fémcsô-meghatározó, ill.
csôkeresô eszközökkel. Kifejlesztettek továbbá
egy új csôanyagot is, nevezetesen a PA11 márka-
nevût. Ezzel a poliamid 11-el lehetôvé válik a
gáz szállítása nagyobb nyomáson is, mint ami
eddig a mûanyag csövek esetében engedélyezve
volt. Ezt a csôminôséget kipróbálták erôsen kor-
rozív földgázzal, az acélcsôbe beépített betétcsô-
ként is, és jól bevált.
Pipe Line and Gas Industry

Nagyobb lett a világ kôolaj-
finomító-kapacitása

M iközben a világ finomítókapacitása az el-
múlt évben 1,5%-kal nôtt, Nyugat-Euró-

pában kereken 7 millió tonnával csökkent a
desztillációs kapacitás. Ehhez döntô mértékben
járult hozzá a brit Haven (Shell) finomító bezá-
rása és a messinai Raffineria di Milazzo Spa. fi-
nomítókapacitásának jelentôs csökkentése. A
Haven finomítón kívül még három finomítót
zártak be 1999-ben a világon, kettôt Japánban
(ezek közül egy szintén a Shell tulajdonában
volt) és egyet az USA-ban. Az elmúlt évben há-
rom finomítót helyeztek üzembe Indiában, ket-
tôt Szudánban, egyet-egyet Dubaiban, Orosz-
országban és Törökországban. Ázsiában 35
Mt/év, Dél-Amerikában 9 Mt/év, az USA-ban 7
Mt/év szinttel nôtt a kôolajfinomítók kapacitása.
Ez év kezdetén a világon összesen 756 finomító
volt üzemben. A világ összes feldolgozókapa-

citásának 40%-ában a 15 legnagyobb finomító-
társaság részesedik.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Új, egyenesfúrási technológiai
eszköz gazdasági elônyei

A z eszköz automatikus vezérlésû, fô részei:
iszapmeghajtású mélybeli motor a fúró

forgatására, egy enyhén módosított motor-
csapágyegység a hidraulikusan bôvíthetô sta-
bilizátor megtámasztására, melyben az elekt-
romos és hidraulikus szabályozók, az áramtáp-
lálás és az iszapritmus-átviteli rendszer van el-
helyezve. Az elektronika max. 150 °C hômér-
sékletig mûködôképes. A stabilizáló mûködte-
téséhez olajat alkalmaznak. A hidraulikát a fel-
színrôl üzemen kívüli állapotba lehet helyezni.
Az eszközt az elmúlt három évben a földközi-
tengeri olasz mezôkön alkalmazták sikerrel,
mintegy 40 km lefúrása alkalmával. Az új
konstrukciójú eszközzel lényeges megtakarítá-
sokat értek el, pl. egy 4010 m-es lyuk lefúrása
ezzel 107 napig tartott, s ez az idô közelítôleg
fele annak, amit a szokásos módszerrel, ill. esz-
közökkel ebben a térségben, ilyen mélység el-
éréséhez eddig ráfordítottak. A fúrási idô
csökkentése pénzben kifejezve 1,6 M USD
megtakarítását jelenti. A kôzettérfogat a szo-
kásosnak 50%-ára csökkent. A kevesebb elhe-
lyezési költség, a béléscsôanyag csökkenése
következtében elôálló költségcsökkenés, a fú-
rófolyadék, a cement és az adalékok csökkené-
se további 600 000 USD-nak megfelelô meg-
takarítást eredményezett. A közlemény szerint
az olyan dél-amerikai területeken, ahol egy
4800 m-es kút lefúrása 10–12 hónapot vesz
igénybe, ezzel az eszközzel, ill. technológiával
30%-os fúrási idô takarítható meg.
Journal of Petroleum Technology

Új kettôs központú fúró

ADiamond Products International (Hous-
ton) új generációs bicentrikus fúrótípust

fejlesztett ki. Az új típusú bôvítôfúró kiválóan al-
kalmas béléscsôsaruk átfúrására és egyéb mûve-
letekre is. Az 1999 májusában elvégzett próba
után még hat sikeres próbát hajtottak végre. Az
üzemeltetési tapasztalatokból megállapították,
hogy az eszközzel egy 70 napos kútprogram ese-
tében 3–4 napot meg lehet takarítani, ill. egy
ilyen idôtartamú programnál mintegy 6 ki-be-
építést ki lehet küszöbölni.
Petroleum Engineer International

Optimisztikus kilátások az
olajipar számára az ezredfor-
duló idôszakában

Az Oil and Gas Journal fôszerkesztôje, R. J.
Beck elôrejelzést, ill. elemzést közöl az

idôszak várható fejlôdésérôl. A kôolajár emel-
kedése következményeként a beruházások nö-
vekedésével számolnak, és jelentôs fellendülés
várható a fúráskutatás területén is. A finomí-
tói kapacitások is növekedni fognak, hogy ki
tudják elégíteni a növekvô termékszükséglete-
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1. táblázat
Az OGJ elôrejelzése a világ 1999–2002. évi energiaszükségletére vonatko-
zóan, Mb olajegyenértékben

1999 2000 2001 2002 Változás 1999–2002 
volumen %

OECD
Kôolaj 15 780 15 960 16 135 16 305 525 3,3
Földgáz 8 240 8 440 8 630 8 820 580 7,0
Szén 7 835 7 940 8 020 8 095 260 3,3
Atomenergia 3 980 3 985 3 990 4 000 20 0,5
Egyéb 865 875 900 920 55 6,4

Összesen: 36 700 37 200 37 675 38 140 1 440 3,9

Fejlôdô országok
Kôolaj 8 075 8 405 8 720 9 045 970 12,0
Földgáz 3 330 3 510 3 680 3 845 515 15,5
Szén 7 465 7 910 8 170 8 430 965 12,9
Atomenergia 250 255 265 275 25 10,0
Egyéb 690 720 745 780 90 13,0

Összesen: 19 810 20 800 21 580 22 375 2 565 12,9

Egykori Szovjetunió
Kôolaj 1 320 1 330 1 345 1 360 40 3,0
Földgáz 3 450 3 480 3 540 3 610 160 4,6
Szén 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0,0
Atomenergia 375 385 390 395 20 5,3
Egyéb 140 145 145 145 5 3,6

Összesen: 6 485 6 540 6 620 6 710 225 3,5

A világ országai összesen
Kôolaj 25 175 25 695 26 200 26 710 1 535 6,1
Földgáz 15 020 15 430 15 850 16 275 1 255 8,4
Szén 16 500 17 050 17 390 17 725 1 225 7,4
Atomenergia 4 605 4 625 4 645 4 670 65 1,4
Egyéb 1 695 1 740 1 790 1 845 150 8,8

Mindösszesen: 62 995 64 540 65 875 67 225 4 230 6,7

2. táblázat 
A kôolaj részesedése a világ energiapiacában, %

Változás, %
Térség 1998 1999 2000 2001 2002 1999–2002

OECD 43,1 43,0 42,9 42,8 42,8 – 0,2
Fejlôdô országok 40,8 40,8 40,4 40,4 40,4 – 0,4
Egykori Szovjetunió 20,6 20,4 20,3 20,3 20,3 – 0,1
Világ összesen: 40,0 40,0 39,8 39,8 39,7 – 0,3

3. táblázat 
A földgáz részesedése a világ energiapiacában, %

Változás, %

Térség 1998 1999 2000 2001 2002 1999–2002

OECD 22,3 22,5 22,7 22,9 23,1 0,6

Fejlôdô országok 16,7 16,8 16,9 17,1 17,2 0,4

Egykori Szovjetunió 53,1 53,2 53,2 53,5 53,8 0,6

Világ összesen: 23,8 23,8 23,9 24,1 24,2 0,4

4. táblázat 
A világ finomítókapacitásának és a kapacitás kihasználásának alakulása, 1000 b/d

Változás, %

1998 1999 2000 2001 2002 1999–2000

Kapacitás 80 440 81 000 81 500 82 500 83 700 3,3

Feldolgozás 67 490 68 400 69 800 71 300 72 700 6,3

Kihasználási % 83,9 84,4 85,6 86,4 86,9 2,9

5. táblázat 
Kilátások a világ nyersolaj- és földgáztermék-termelésére, 1000 b/d

Változás 1999–2000 

1998 1999 2000 2001 2002 volumen %

OPEC 30 730 29 700 30 800 31 500 32 700 3000 10,1

Nem OPEC 35 015 35 000 35 750 36 400 36 600 1600 4,6

Egykori Szovjetunió 7 360 7 300 7 400 7 550 7 650 350 4,8

Világ összesen: 73 105 72 000 73 950 75 450 76 950 4 950 6,9

6. táblázat 
Kilátások a világ földgázfogyasztására vonatkozóan, Mrd m3

Változás 1999–2000

1998 1999 2000 2001 2002 volumen %

OECD 1 222 1 248 1 278 1 307 1 336 88 7,0

Fejlôdô országok 488 505 532 558 583 78 15,5

Egykori Szovjetunió 529 522 528 536 548 26 4,7

Világ összesen: 2 239 2 275 2 338 2 401 2 467 192 8,4

Az orosz kormány ismét
emelte az olajexport 
vámtételeit

A z orosz kormányzat drasztikusan meg-
emelte a kôolajexport vámját úgy, hogy

most 1 tonna kôolaj után 15 euro vámot
számítanak fel. Az exportvámokat elôször
1999 októberében emelték 5 euro/t-ról 10
euro/tonnára. 1999 júliusában a kôolajexport
vámtétele még csak 2,5 euro/tonna szinten
volt. A vámemelés elsôdleges célja, hogy nö-
veljék az állami bevételeket, azonban célja az
export fékezése is, hogy ezáltal elegendô
üzemanyag álljon rendelkezésre – relatív olc-
són – a belföldi piac számára.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Horvátországban 
megkezdték a földgázterme-
lést az Ivana mezôrôl

Az Ivana mezô Horvátország legnagyobb
tengeri földgázmezôje. 1999 novemberé-

ben helyezték üzembe. A kezdeti termelés
396 500 m³/nap volt, két hónap alatt elérte a
napi 700 500 m³ szintet, majd tovább nô és
tovább fejlôdik 2001-ig, napi 1,8 Mm³-re, mi-
után további négy platformot építenek. A 190
MUSD költségû központi platform az ország
legnagyobb ipari projektje, a horvátországi
INA vállalat és az olasz AGIP társaság együtt-
mûködésében létesítették.
World Oil

Még 2000-ben bevezetik az EU
országaiban az „öko-adót”

M ár évek óta tárgyalnak róla, most rövidesen
befejezik a tárgyalásokat, és így bevezetés

elôtt áll az energiaadózás egységes európai rend-
szere. A spanyol kormányzat, mely korábban nya-
kasan akadályozta ezt, már egyetértve a rendszer-
rel, aláírásával igazolta, hogy feladja ellenállását.
Ezáltal az 1996-ban kezdeményezett közös, ill.
egységes energiaadózás még ebben az évben be-
vezethetô lesz az EU-államokban. A vélemény-
változást Madridban az EU Bizottság és a spanyol
kormány közötti intenzív tárgyalások kísérték.
Így legutóbb felajánlották Madridnak, hogy az
energiaadó tételét – kivételesen Spanyolország-
ban – nulla értéknek veszik, vagyis gyakorlatilag
nem emelik. Madrid csak akkor mutatott készsé-

ket. Megállapítják, hogy a finomítók kapaci-
tásnövelése elsôsorban a fejlôdô országokban
várható, ugyanis itt a legerôsebb a szükséglet
növekedése. A földgázfogyasztás és -termelés

növekedése tovább folytatódik, és tovább nö-
vekszik a részaránya a világ egyre fejlôdô
energiapiacán. A világ energiaigényének vár-
ható alakulására és a kôolaj-, valamint a föld-

gázipar néhány fôbb jellemzôjének változásai-
ra vonatkozó becsléseket az 1–6. táblázat tar-
talmazza.
Oil and Gas Journal
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get az akadályozás, ill. meggátlás feloldására,
amikor az EU spanyol képviselôjének sikerült egy
sor további kedvezményt biztosítania az EU Re-
gionális Pénzalapjaiból. Az EU energiaadó-rend-
szerében a kôolaj, a gáz és a villamos energia fo-
gyasztására vonatkozóan a legkisebb tarifatéte-
leket elôirányoztak elô. Az EU egységes energia-
adózási rendszere az energiaszektorban a ver-
senytorzulások ellen fog hatni, ha azok az eltérô
adózási rendszerre vezethetôk vissza, és a távla-
tilag az egységes energiaadózáshoz vezetnek. A
különösen energiaintenzív vállalatok számára, va-
lamint a megújuló energiákra vonatkozóan kivé-
telek lehetségesek.
Erdöl, Erdgas, Kohle

A MOL és az INA földgáztávve-
zetéket épít

Amagyar olaj- és gáztársaság, a MOL és a
horvát olajtársaság, az INA megállapo-

dást írt alá egy új földgáztávvezeték-szakasz
építésére vonatkozóan. A 47 km hosszúságú
vezeték célja, hogy összekösse a két ország
gázvezeték-hálózatát. Eddig az INA az orosz
földgázt Szlovákián, Ausztrián és Szlovénián
keresztül importálta. Az új vezetékkel, mely
Ukrajnán, Magyarországon át juttatja el a
földgázt Horvátországba – az INA vezérigaz-
gatójának közlése szerint – az 1,2 Mrd m³
földgáz szállítási költsége mintegy 40%-kal
fog csökkenni.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Nagy átmérôjû csövek alkal-
mazása földgáztárolás céljára

Aközlemény kiemeli, hogy a csôgyártás
fejlôdésével már megoldódott a nagy át-

mérôjû (508–1524 mm) és nagynyomású
(74–100 bar) hosszvarratos csövek gyártása, a
falvastagságuk 6 mm-tôl 40 mm-ig terjedhet.
A csövek 18,3 m hosszban gyárthatók, és a
gyártó cég elôre szigetelve szállítja azokat a
kívánt helyszínre. Az ilyen csövekbôl gazda-
ságosan megoldható olyan földgáztárolók lé-
tesítése, melyek segíthetik a regionális gáz-
szolgáltatás csúcsidei szükségletének kielégí-
tését. E tárolók kapacitása 74–100 bar üzemi
nyomáson 20 000-tôl 370 000 m³-ig terjed.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Nylon alapú betétcsô alkal-
mazása erôsen korrozív gáz-
vezetékekhez

ABP Amoco Lone Pine Creek mezôjében, Cal-
garytól északra a kutak termelôvezetékein át a

szeparátorállomásra kénhidrogén-tartalmú föld-
gáz áramlik, jelentôs mennyiségû sósvízzel és
gázkondenzátummal. A földgázelemzés 17,52%
H2S- és 1,85% CO2-tartalmat mutatott ki. A nagy
kénhidrogén- és sósvíztartalom következtében
erôs korrózió mutatkozott, a gondos tervezés és in-
hibitorozás ellenére. A társaság ezért úgy döntött,
hogy kísérletileg alkalmazni fogja a PA11 márkaje-
lû csöveket. Ez olyan, új fejlesztésû poliamid csô-

anyag, mely a korróziónak jól ellenáll, és nagyobb
nyomáson lehet rajta keresztül gázt szállítani, mint
ami eddig engedélyeztek a szokásos mûanyag ala-
pú csôvezetékekre. Daniel B. Lebsack ismerteti a kí-
sérletet és annak tapasztalatait, valamint részletes
tájékoztatást ad arról, hogy a kivitelezési techniká-
nál mire kell ügyelni ahhoz, hogy a megoldás
hosszantartó biztonságos üzemeltetést adjon. (Így
például, többek között, kerülni kell a szerelés köz-
ben keletkezô feszültségeket.)
Pipe Line and Gas Industry

Föld alatti gáztárolók kibo-
csátókapacitásának fenntar-
tása, ill. fokozása repesztési
technológiával

A föld alatti gáztárolók mûködô kútjainak ser-
kentése vagy újraserkentése sokszor kedve-

zôbb költségû megoldás, mint új kutak lefúrása ab-
ból a célból, hogy fenntartsák a tároló kibocsátó-
kapacitását. Az USA-ban évente kb. 100 MUSD-t
fordítanak a tárolók kibocsátókapacitásának fenn-
tartására, és ennek az összegnek mintegy egyhar-
madát az új kutak lefúrása és kiképzése teszi ki. S.
R. Reeves és társai több részbôl álló cikksorozatban
foglalkoznak a témával, és megállapítják, hogy
pontos elemzések szükségesek az egyes tárolók vi-
szonyait figyelembe véve, annak meghatározására,
hogy melyik megoldás a leggazdaságosabb, részle-
tesen elemezve a mûszaki és gazdasági szemponto-
kat is. Sok esetben a hagyományos típusú repeszté-
sek a kutak körüli zónákban károsodást okoztak,
kedvezôbbek voltak a tapasztalatok a nagy energiá-
jú gázzal végrehajtott repesztésekkel. A közle-
ményben összefoglalják a különféle módszerek al-
kalmazásának tapasztalatait, késôbbi cikkekben
ezeket részletesen fogják ismertetni.
Oil and Gas Journal

Nagyüzemi méretû elegyedé-
ses CO2-os elárasztási eljárás
bevezetése Kanadában

K anadában a Weyburn-projekt az elsô, ahol
elegyedéses szén-dioxidos elárasztást alkal-

maznak.
S. K. Hancock ismerteti a mezô elôéletét és a

technológia megvalósításának részleteit. A mezô-
ben, melyet 1954-ben fedeztek fel, 824 kút mûkö-
dik. Az összes kútból 142 kút vízszintes fúrással ké-
szült az utóbbi 7 évben. A 824 kútból 168 besajto-
lókút. A tervek szerint a termelés emelkedése a be-
sajtolás megkezdése után hat hónappal várható.
Úgy számítják, hogy a következô 20 évben leg-
alább 120 millió barrel többetlolaj kitermelését
lehet elérni a technológia segítségével. A mezô fel-
fedezése óta eltelt több, mint 40 év alatt összesen
330 millió barrel kôolajat termeltek ki a mezôbôl.
A termelés 2008-ban el fogja érni a 30 000 b/d
szintet, ugyanakkor, ha nem valósították volna
meg a beruházást, csak 10 000 b/d lenne a terme-
lés. A szükséges szén-dioxid egy részét távvezeté-
ken szállítják a helyszínre egy szénelgázosító
üzembôl, ahol ez melléktermékként jelentkezik, a
másik részét a termelt gázból nyerik ki. A közle-
mény részletesen ismerteti azokat az átalakítási be-

ruházási lépéseket, melyeket el kellett végezni,
hogy a projekt 2000-ben biztonságosan üzembe
léphessen. A számítások szerint a kinyerés hatásfo-
ka jelenleg 24%, az elegyedéses szén-dioxidos el-
árasztással 3%-os végsô olajkihozatal várható.
Megjegyzendô még, hogy az itt termelt kôolaj kö-
zepes sûrûségû kénes (savanyú-) olaj.
Oil and Gas Journal, 1999.

Gôzbesajtolási kísérlet
ellenôrzése szeizmikus és 
szelvényezési módszerrel

N yugat-Texasban, a Yates mezôn alkalmazták
ezt a módszert, melynek tapasztalatait J. S.

Snell és A. D. Close ismertette. Ebben a mezôben,
mely egy repedezett tároló, a gôzbesajtolást azért
vezették be, hogy gyorsítsa a gravitációs megcsa-
polást a gázsapkában. A geofonkutak elhelyezé-
sét úgy választották meg, hogy jól biztosítható le-
gyen a háromdimenzionális mérés. A mélybe el-
helyezett geofonok észlelik a kôzet hôkiterjedése
által létrejött mikroszeizmikus eseményeket, s
ezáltal becsülhetô a melegített zóna területe és
vertikális kiterjedése. Egyidejûleg gyorsított fel-
vételû (karbon/oxigén) szelvényezést végeznek,
hogy monitorozzák az olajtelítettséget a hôfront
mögött. Az adatok összegzésébôl megállapítják
azt az olajtérfogatot, amely a mátrixból mobilizá-
lódott a repedezett rendszerbe, a gôzbesajtolás
eredményeképpen.
Journal of Petroleum Technology

Egy metanolüzem átalakítása
GTL (gas to liquids) elôállítá-
sára

ARentech Inc. Denver meg kívánja vásárolni
a Sand Creek Chemical metanolgyártó üze-

mét, hogy azt földgázból elôállított folyékony
termékek termelésére alakítsa át. A Sand Creek
metanolüzem 1992-ben kezdte meg a termelést,
azonban nemrégen leállították, mivel a
metanolellátásban túlkínálat van. Tervet készí-
tettek a metanolüzem átalakítására GTL-üzem-
mé, mely képes lesz 800–1000 b/d kiváló minô-
ségû üzemanyagok és termékek elôállítására, be-
leértve az olyan tisztán égô dízelhajtóanyagokat,
melyek mentesek a kéntôl és az aromásoktól. A
termékeket a földgáz szintetikus folyadékáram-
má alakításával nyerik, melyet azután szétválasz-
tanak, a szükség szerinti különféle hajtóanyag-
termékekre. Az elôzetesen végrehajtott tesztek
azt mutatták, hogy azok a jármûvek, melyek e
technológiával elôállított dízelhajtóanyaggal
üzemeltek, 25%-kal kevesebb emissziót bocsá-
tottak ki, mint a szokásos üzemanyagok, vagy
mint a kaliforniai szigorú elôírásoknak megfele-
lô legjobb dízelhajtóanyag. A Rentech becslése
szerint a metanolüzem GTL-technológiára való
átalakításának költsége 50–60%-kal kevesebb,
mintha azt zöldmezôs beruházásként létesítet-
ték volna. Ezenkívül a létesítmény tervezésére és
építésére fordított idôtartam is lényegesen keve-
sebb, mint az új, zöldmezôs beruházás esetében
lett volna. Az átalakított üzem indítását 2001 kö-
zepére tervezik.
Oil and Gas Journal, 2000.
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A Gazprom és a Ruhrgas
együttmûködése a szén-diox-
id-emissziók csökkentése ér-
dekében

A z együttmûködési projekt elsô fázisa a
Gazprom egy 800 km-es távvezetékrend-

szer-szakaszára, az úgynevezett uzsgorodi korri-
dorra összpontosul, ahol egymással párhuzamo-
san hat nagynyomású földgáztávvezeték üzemel.
Így a projektben kereken 5000 km távvezetéket
vesznek figyelembe. Ebben a szakaszban a ter-
vek szerint kb. 231 000 t/év szén-dioxid-emissz-
ió takarítható meg. Ha a megfelelô keretfeltéte-
lek meglesznek a közös vállalkozás végrehajtásá-
hoz, a két társaság úgy tervezi, hogy az intézke-
déseket kiterjesztik a Gazprom csaknem teljes
hálózatára, és akkor mintegy évi 3,6 Mt szén-
dioxid-emissziót lehet kiküszöbölni. Ez az érték
megfelel egy 300 000 lakosú német nagyváros
füstgáz mennyiségének. A kitûzött célt csak
komplex optimalizációval lehet elérni. Az ilyen
szállítási rendszer optimalizálását, melyben
több, hidraulikusan egybekapcsolt, különbözô
nyomás- és hômérsékletviszonyú, vezetéksza-
kasz van, valamint a szállítási követelmények, ill.
szükségletek is váltakoznak, csak számítógéppel
segített szimulációs szoftverrel lehet megoldani.
Erre a célra a Ruhrgas megfelelô programot al-
kalmaz sikeresen, már több éve. Ez a program a
„Simone” megnevezést kapta. A szoftverbe be-
táplálták az uzsgorodi korridor vezetékeinek
legfontosabb adatait. Leképezték a hat vezeték-
ágból álló rendszert, mely összesen 36 komp-
resszorállomást foglal magában 133 komp-
resszoregységgel, amelyek összes teljesítménye
2 GW. A Volgotransgaz uzsgorodi korridorján
át évente 160 Mrd m³ földgázt szállítanak, ehhez
évente kereken 3 milliárd földgázt használnak
fel a kompresszoregységek meghajtására. A
„Simone” program alkalmazásával a komp-
resszorok hajtógázszükséglete 131 Mm³/év
mennyiséggel csökkenthetô, és kiküszöbölhetô
231 000 t/év szén-dioxid-emisszió.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Hármas hatású szivattyú sike-
res próbája mélybeli szepará-
láshoz

H .J. Wacker és társai 6 oldalas cikkben szá-
molnak be az új fejlesztésû (triple action

pumping system = TAPS) mélyszivattyúszerke-
zet tesztelésének tapasztalatairól, valamint ma-
gáról a szivattyú felépítésérôl és mûködési elvé-
rôl. Ez az egység a termelt fluidumból gazdasá-
gosan képes szeparálni a vizet, és egyben vissza
is sajtolja a kívánt rétegbe, ugyanakkor a fel-
színre a termelt olajjal csak kis mennyiségû víz
jut fel. Ezzel a szabadalmaztatott rendszerrel
jelentôs költséget lehet megtakarítani, különö-
sen ott, ahol nagynyomású besajtolásra van
szükség, mert a rendszer olyan kiképzésû, hogy
nagy nyomás kifejtésére alkalmas. A beszámo-
lóból kitûnik, hogy a kôolajjal együtt termelt
víz csaknem 100%-a visszacirkuláltatható a ré-
tegekbe.
Oil and Gas Journal

A világ kutatási és termelési
költségvetési kiadásai 2000-
ben 10%-kal emelkednek

H asonlóan az 1999. évhez, a növekedés fôleg
az USA-ban és Kanadában mûködô füg-

getlen vállalatok növekvô fúrási tevékenysé-
gébôl származik. Az Amerikán kívüli ráfordítá-
sok terén 1999-hez képest enyhébb, csak 5,7%-
os emelkedés várható. Ezeket az adatokat 320
vállalat, ill. társaság által szolgáltatott informá-
ció alapján állították össze. Az elemzésbôl kitû-
nik, hogy néhány nagyobb társaság, mint pl. az
Exxon-Mobil Corp., a BP Amoco, A TotalFina
SA és az Elf Aquitaine SA lényegesen kevesebb
ráfordítással számol 2000-ben, mint 1999-ben.
Oil and Gas Journal

A British Gas technológiája
kísérôgáz gázhidráttá alakí-
tására

ABP-technológia figyelembe veszi a lehetsé-
ges üzleti elônyöket, ugyanis a technológia

célja, hogy a kôolajjal együtt termelt kísérôgázt a
helyszínen szilárd hidráttá alakítsák át. Ez olyan
módszer, mely gazdaságos alternatív szállítási
rendszert biztosít a kisebb gázpiacok számára. A
társaság kifejlesztett és szabadalmaztatott egy
technológiát, melyben az olajkísérô földgázt
hidrátzaggyá alakítják, egy sor reaktoron keresz-
tül, 60–90 bar nyomáson és 4–10 °C-on. A jég-
kristályszerû hidrátszerkezet egy térfogatában
160 térfogat gáz található. A hidrátzagyot azu-
tán vízmentesítik és lehûtik, mielôtt atmoszféri-
kus nyomáson tárolják hûtött szilárd anyagként.
Ez hajóval szállítható, majd a fogadóterminálon
újragázosítható, egyszerûen forró víz hozzáadá-
sával. A technológiát az angliai Loughbo-
roughban lévô kísérleti üzemben sikeresen ki-
próbálták. A társaság tervezi, hogy a technológi-
át nagyüzemi szinten, ipari méretben is megva-
lósítja kapcsolódó ipari vállalkozásban, valamint
keresi a partnereket a fejlesztés befejezési szaka-
szához.
OIL GAS – European Magazine

A Lukoil nagy tervei a Kaszpi-
tengerrel kapcsolatban

ALukoil, Oroszország legnagyobb kôolaj- és
földgáztársasága elkezdte az elsô körülhatá-

roló fúrás lemélyítését a Kaszpi-tenger eddig
alig kutatott orosz szektorában. Ez számos ter-
melô platform, csôvezeték és ezekhez kapcsoló-
dó létesítmény építését eredményezheti, ha a
tervek találkoznak az üzemeltetôk elképzelései-
vel. Ha a társaság készletbecslései megerôsítést
nyernek, egy termelô platformhálózatot
építenek, fedélzetükön a legkorszerûbb beren-
dezésekkel, melyek hidak és töltések hálózatával
kapcsolódnak össze – olyan sémában, mint pl.
ahogy az azerbajdzsáni tengeri „Olajos Kövek”
komplexuma épült. Az orosz kaszpi-tengeri
szektor készleteit 3 Mrd tonna kôolajra és dur-
ván ennek megfelelô mennyiségû földgázra és
gázkondenzátumra becsülik, jóllehet ezeket az

értékeket óvatossággal kell kezelni a szektor
ilyen kezdeti fejlesztési szakaszában. Az elmúlt
évben a Lukoil megkapta a teljes oroszországi
kaszpi-tengeri terület kutatási és fejlesztési kon-
cesszióját. A Lukoil szakemberei úgy vélik, ha
elegendô készletet találnak, megismételhetik az
egyszerû Azeri-sémát.
Euroil

Eszköz a gázhidrátok 
geológiai szempontú 
vizsgálatára

K anadában sikeresen kipróbáltak egy új fej-
lesztésû eszközt a gázhidrátok vizsgálatára.

A készülék, a GHASTLI (Gas hydrate and sedi-
ment test laboratory instrument) megfelelônek
bizonyult a Mackenzie-delta térségében mélyí-
tett fúrás 1000 m mélységébôl vett gázhidrát-
minták elemzésénél. A közlemény részletesen
ismerteti a készülék mûködési elvét és a tesztelés
során szerzett tapasztalatokat.
Oil and Gas Journal

Közzétették Oroszország új
energiaprogramját

Akormányzat új programja célul tûzte ki,
hogy 2005-ig a kôolajtermelést 335 Mt-ra, a

földgáztermelést 680 Mrd m³-re és a kôolajfel-
dolgozást 195 Mt/év szintre növelik. Az energia-
ügyi miniszter közlése szerint ennek elôfeltételei
a beruházási klíma javulása, melyet adókönnyíté-
sekkel kívánnak elérni és az állami ellenôrzés
megerôsítése. A miniszter egyúttal rámutatott az
orosz kôolaj- és földgázipar súlyos problémáira
is, mint pl. a kôolaj- és földgázkészletek csökke-
nésére, az elöregedett termelôlétesítményekre,
valamint a társaságok növekvô eladósodására és a
leállított kapacitásokra. Viktor Kaljusnyi minisz-
ter szerint az orosz kôolaj- és gázipari társaságok
világméretû versenyképessége visszaesett. A
megfelelô intézkedések nélkül 2005-re a kôolaj-
termelés 225 Mt-ra, a földgáztermelés pedig 530
Mrd m³-re esne vissza. Javaslatokat kell kidol-
gozni az energiaexport megadóztatására is.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Turkovich Gy.

A fúrási tevékenység várható
fokozódásáról

A z OGJ 3 évre szóló elôrejelzése szerint a fúrá-
si tevékenység fokozódása várható, s ez az

újabb olajár-emelkedés visszahatásaként beállt ku-
tatási-termelési költségnövekedésnek köszönhe-
tô. Eszerint az USA-ban az 1999. évi becsült 610-
rôl 2002-ig 780-ra növekszik azoknak az aktív be-
rendezések száma, melyeknek tevékenysége fôleg
földgázkutatásra összpontosul. Kanadában az
1999. évi becsült 260-ról 2002-ig a berendezések
száma várhatóan 340-re növekszik. Nemzetközi
viszonylatban (USA és Kanada leszámításával) az
aktív berendezések száma várhatóan az 1999. évi
610-rôl 2002-ig 770-re növekszik.
Oil & Gas Journal  
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A korszerû turbinafúrás esz-
közei a hatásfok növelésére

A z 1923-ban kialakított  Kapeljusnyikov-féle
fúróturbina bevezetésével forradalmasított

technológia következetes fejlesztése meghatá-
rozta a Szovjetúnió, majd Oroszország területén
alkalmazott fúrásmódok megoszlását. A folya-
matos fejlesztések eredményeként 1990-tôl a
teljes fúrási volumennek csaknem 75 %-át turbi-
nafúrással mélyítették. A kezdeti egylépcsôs, fo-
gaskerék-bolygómûves áttétellel ellátott proto-
típus alkalmazása során számos tapasztalatot
szereztek. Az ezek alapján kialakított késôbbi
változatok a következô módosításokat mutatják:

– a fúróturbina hosszát 25,7 m-rôl 5,9 m-re
csökkentették,

– a külsô átmérôt 195 mm-rôl 178 mm-re
csökkentették,

– a  kôzetfúró „terheletlen”  fordulatszámát
a    percenkénti 768 fordulatról 194-re csökken-
tették,

– a lyuktalpi nyomatékot a négyszeresére nö-
velték.

Ezzel egyidejûleg Oroszország, az USA és az
Egyesült Királyság területén bevezetett elektromo-
toros fúrások során az alkalmazott szigetelôelemek
minôsége és a fordulatszám-reduktor élettartama
nem bizonyult megfelelônek. A korai ’70-es évek-
ben bevezették az ukrajnai Harkovban kifejlesztett,
olajtöltésû fordulatszám-reduktorral kombinált

elektrodrill eljárást, a korai '80-as években pedig ki-
fejlesztettek Kanadában egy olajtöltésû fordulat-
szám-reduktorral kombinált pozitív kiszorítású
lyuktalpi fúrómotortípust. A fejlesztés szempontjá-
ból megoldandó problémát okozott az elcsavarodás,
a hosszirányú és oldalirányú vibrációk kiküszöbölé-
se, melyeknek hatása a mélység növekedésével foko-
zódik. A dinamikus terhelések értékelésére alkalma-
zott matematikai modell két tényezôt vett számítás-
ba: az iszapnyomás pulzációját és a tengelyirányú
vibrációt. Ezáltal meghatározták a tömítôelemek te-
tején és alján fellépô hidraulikus támasztóerô opti-
mális nagyságát, valamint a kenôolaj paramétereinek
és az átáramlási szelvény méretének az optimumát.

A fordulatszám-reduktoros fúróturbinának a
pozitív kiszorítású lyuktalpi fúrómotorral szem-
beni egyik legfôbb elônye, hogy 150-250 °C
közti hômérséklet esetén is alkalmazható, míg a
lyuktalpi fúrómotor használatát a benne lévô
elasztomer anyag hôtûrô képessége korlátozza.
A 150 °C-t meghaladó hômérsékleten való al-
kalmazást a következôk teszik lehetôvé:

- a radiális gumi-fém fésûscsapágyak és hü-
velyek kis széntartalmú acélból készültek,

- az O-gyûrûs gumiszigetelések nem viselnek
jelentôsebb mechanikai terhelést.

Az ilyennel egyenértékû, hôtûrô lyuktalpi fú-
rómotor jellemzôje: a fúróturbinához képest ki-
sebb fordulatszáma. Ezzel mélyítették 8000 m-
nél mélyebbre a Kola ultramélységû fúrást, 150
°C-t is meghaladó lyuktalpi hômérsékleten.
Oil & Gas Journal

Kaspi-tengeri fúrások 
vegyesvállalati szerzôdésben

A londoni Dragon Oil plc Cheleken és a
Türkmén állami Turkmenneft vegyesvál-

lalati szerzôdést kötött az Aberdeen-i Deutag U.
K. Ltd.-vel 36 fúrás lemélyítésére a Kaspi-ten-
ger II. blokkján. A szerzôdés értelmében a
Deutag cég szárazföldi fúróberendezését a
Greath Yarmouth-i telephelyen való felújítása
után a Kaspi-tengerre szállítják, majd a munká-
lat elsô fázisaként 2000-ben három kutat mélyí-
tenek a LAM tengeri platformról. A fúrások
eredményessége esetén a második fázisban a
platformról további három fúrást mélyítenek,
majd az eredmények kiértékelése után a szerzô-
dô fél megbízást kap a mezô harmadik fázisban
való feltárására a Zsdánov mezô szomszédságá-
ban további 30 fúrás lemélyítésére. 
Oil & Gas Journal

Világszerte visszaesett az új
készleteket felderítô kutatás

A tevékenység (wildcat drilling) világszerte
csökkent az É-Afrikai Szahara kivételével,

ahol a kutatás 1997 óta 12%-kal növekedett. Ezen
belül Algériában és Tunéziában jelentôs növeke-
dés, míg Libiában és Egyiptomban markáns
visszaesés mutatkozott. Egyébként a tevékenység
visszaesésének mértéke a közép-keleti 2% és az
európai 20% között változott. Európában a legna-
gyobb mérvû visszaesés (25%) az Egyesült Király-
ságban mutatkozott, itt a tevékenység 1998-ban
1990-hez képest a harmadára esett vissza. Észak-
Amerikában, mely a világ összes „wildcat” fúrásai-
nak a 60%-át képviseli, a tevékenység 1998-ban az
1997 évihez viszonyítva 24%-kal csökkent.
Oil & Gas Journal

Egy fúrási segédeszköz 
fejlesztésének jelentôsége

Fúrószár kiépítése közben a menetkapcsola-
tok megbontásakor a munkapadon fellépô

„iszapfröccs” veszélyes munkakörülményeket
teremt a forgatóasztal körül dolgozók számára,
és ez egyben a felhasznált fúrófolyadék jelentôs
mennyiségének elvesztésével jár.

Számos kanadai és USA-beli szárazföldi fú-
rásnál egy hagyományos, szétnyitható és a
fúrócsôkapcsolók köré zárható hengerpalást-
köpeny alkalmazásával megszüntették a
kiépítéskori menetbontással járó „iszapfröccs"
miatti iszapveszteséget. Ennek az 1909-ben sza-
badalmaztatott eszköznek a tömege csaknem
100 kg, ezért a kezelése két fúrómunkás tevé-
kenységét igényli. E kezdetleges, gyermekbe-
tegségekkel terhelt és baleseti kockázatot jelentô
kivitel helyett célszerû módosításokkal kialakí-
tott, új rendszerre tértek át. A kanadai Ensign
Drilling Co. kifejlesztett olyan, könnyített kivi-
telû iszapfogó köpenyt, melynek kezelését (zá-
rás-nyitás) egyetlen fúrómunkás elláthatja. Az
így felfogott iszapmennyiség a munkapad alatti
kiemelôniplivel szigetelten illeszkedô gyüjtôtál-
cába jut, ez a felfogott iszapnak az iszapkezelô
rendszerbe való visszavezetésén kívül a törme-

A távvezeték-építô vállalatok 2000-ben 29 900 km vezeték
építését tervezik

A z elmúlt évben összesen 29 413 km távvezetéket építettek a világon. 2000-ben is az építendô ve-
zetékek nagyobb része gázvezeték. Az 1999. évi tény-, valamint a 2000-re bcsült adatokat az

alábbi táblázat tartalmazza:

Építés km-ben
Egyesült Államok A többi államok Világ összesen
1999 2000 1999 2000 1999 2000

(Tény) (Becsült) (Tény) (Becsült) (Tény) (Becsült)
Gázvezetékek
Szállítóvezetékek 5 847 5 240 8 265 8 553 14 112 13 793
Gyûjtôvezetékek 764 397 702 660 1 466 1 057
Összesen 6 611 5 637 8 967 9 213 15 578 14 850
Nyersolajvezetékek
Fôvezetékek 682 726 3 407 3 656 4 089 4 382
Gyûjtôvezetékek 180 140 665 711 845 851
Összesen 862 866 4 072 4 367 4 934 5 233
Termékvezetékek
Kôolajtermék távvezeték 743 711 3 183 3 779 3 927 4 490
Gáztermékvezeték 444 444 444 444
Összesen 743 711 3 627 4 223 4 371 4 934
Tengeri (offshore) vezeték
Gázvezeték 1 378 1 265 1 862 2 184 3 240 3 448
Olajvezeték 558 529 732 904 1 290 1 434
Összesen 1 936 1 794 2 594 3 088 4 530 4 882
Mindösszesen: 10 153 9 009 19 260 20 892 29 413 29 900

A kompresszor- és szivattyúállomásokra beépített teljesítmény növekedése, kW-ban
Világ összesen

1999 2000
(Tény) (Becsült)

Kompresszor 403 852 444 381
Szivattyú 97 645 98 405
Összesen 501 497 542 786

Pipe Line and Gas Industry
Turkovich Gy.



lékfogó kosár szerepét is ellátja, megakadályozva
idegen tárgyaknak a lyuktalpra esését. 

Ez a rendszer a kiépítéskor szétfreccsenô fú-
róiszapnak több mint 90%-át képes felfogni, ami
különösen az olajbázisú iszap alkalmazása esetén
jelentôs. Egy 4 1/2" átmérôjû fúrószárnak 3080
m mélységból való kiépítésekor 142 hordó fúró-
iszap szétfolyásával, ill. elvesztésével kell számol-
ni, ha a fúróberendezés nincs ellátva a kiömlô
iszap felfogására és a felszíni iszapkezelô rend-
szerbe való visszavezetésére szolgáló eszközök-
kel. Ez a hordónkénti 500 USD értékû olajbázisú
iszap esetén 71 000 USD anyagi veszteséget
okoz. Azóta, hogy ezt az új rendszert 1995
juliusában, elsô alkalommal az Akita Drilling Ltd.
38. számú fúrásánál üzembeállították, több neves
fúróvállalat áttért az új rendszer alkalmazására.
Oil & Gas Journal

Kiegyensúlyozatlan fúrási te-
vékenység Mexikóban

APetroleos Mexicanos cég pályázatot hirdetett
kiegyensúlyozatlan fúrási tevékenységre a dél-

mexikói Tabasco és Chiapas államban, ahol a terület
különösen alkalmas e technológia alkalmazása
szempontjából. A nemzetközi tender nyertese a  cal-
gary-i Alpine Oil Services Corp. cég, mely 1999. au-
gusztus 24-tôl 2001. december 31-ig terjedô idô-
szakra 2,5–2,9 millió USD értékben vállalta a szer-
zôdés szerinti  10-12 fúrásnak kiegyensúlyozatlan
fúrási technológiával való lemélyítését. 
Oil & Gas Journal

Tengeri fúrás rekordvízmély-
ségû területen telepített be-
rendezéssel

APetroleo Brasileiro SA újabb tengeri fúrást
mélyített a Noble Drilling Corp. cégnek a

brazil parttól távoli, 2470 m mélységû vizen
úszó „Paul Wolff” bárkájáról. A korábbi mély-
ségrekordot tartó „Glomar Explorer” a
Chevron Corp.-hoz tartozó Global Marine Inc.
fúróbárkája, ez a Mexikói Öböl Atwater Valley
részének 2377 m vízmélységû területén tevé-
kenykedett.
Oil & Gas Journal

Nyugat-Írország tengeri 
gázkutatásának eredménye

A z Enterprise Oil cég bejelentette a Nyugat-
Írországi-tenger Corriba gázmezô 18/25

kutatási blokkján mélyített kút vizsgálati ered-
ményét. A Sedco 711 jelû, félig merülô plat-
formról mélyítették a 18/25-1 jelû fúrást a triász
Sherwood homokkôben elért 3741 m tényleges
(függôleges) mélységig. A kút napi 1,8 millió m3
gázt termelt 1 1/2" fúvókán 116 bar dinamikus
nyomáson. Az Enterprise írországi vezérigazga-
tója szerint sikerült meghatározni a tároló déli
kiterjedésének a határát. Az eddigi eredmények
további kiértékelést igényelnek, de a már kimu-
tatott készletek elegendôek egy meg-
valósíthatósági tanulmány kidolgozására.
Oil & Gas Journal

Néhány adat Alaszka gázku-
tatási perspektívájáról

ANorth Slope Alaszkának egyik távolesô,
igéretes nagy kiterjedésû területe. A mostoha

körülményekkel járó költséges tevékenység ellené-
re reményteljes területnek tartják évenként nagy
számú kutató- és feltárófúrás mélyítésére. Az
Alaska Oil and Gas Conservation Commission 50
új kút mélyítésére adott engedélyt. Ebbôl 4 felderí-
tô kutatófúrást North Slope területén kellett mélyí-
teni az 1999. januártól májusig terjedô idôszakban.
A májustól végzett tevékenységre adott engedély
37 továbbfejlesztô kutatófúrás mélyítésére nyújt le-
hetôséget Prudhoe Bay, Kuparuk River, Alpine,
Badami, Tarn és Tabasco térségében.
Oil & Gas Journal

A fúróberendezés-park 
évenkénti alakulásáról

A z elmúlt évek során megfigyelt folyamatos fej-
lôdés után a legutóbbi évben világszerte csök-

kent az aktiv fúróberendezések száma. A Baker
Hughes nyilvántartása szerint az USA berendezés-
parkja 1995-ben 723, 1996-ban 779, 1997-ben 944
fúróberendezésbôl állt, 1998-ban viszont 12%-os
visszaeséssel a berendezések száma 831-re csökkent.
Ennek oka a kutatási tevékenységnek az olajár drasz-
tikus csökkenése által kiváltott leépítésében keresen-
dô. A kisebb földgázárak fokozott mértékben csök-
kentették az USA és Kanada fúrási tevékenységét,
mivel az ipari energiafelhasználás egyre inkább a gáz-
fogyasztásra koncentrálódott. Kanadában a beren-
dezésszám az 1996. évi 229-rôl 1997-ben 375-re nö-
vekedett, majd 1998-ban visszaesett 266-ra. De az
olajár csökkenése az egész világon éreztette hatását.
Nemzetközi átlagban (az USA és Kanada leszámítá-
sával) a fúróberendezések száma az 1995. évi 759-rôl

1996-ban 793-ra és 1997-ben 809-re növekedett,
majd 1998-ban visszaesett 755-re.
Oil & Gas Journal

Újabb gáztároló a Norvég-
tengeren

ABP Amoco több más céggel együttmûködés-
ben (Statoil AS, Enterprise, Mobil

Development Norway AS) kiképezte a Norvég-
tenger 6507/5 blokkjában 347 m vízmélység fö-
lött, a Skarv-szerkezet felderítésére telepített
6507/5-2 jelû kutat. A West Alpha félig merülô
platformjáról 3877 m tényleges lyukmélységig
fúrt kút megütötte a gáztároló rétegsort, igazolva
a feltételezett szénhidrogén készlet jelenlétét. A
kutat nem vizsgálták ki, mert elegendô adatot kap-
tak magfúrások és nyitott lyukszelvényezések út-
ján.
Oil & Gas Journal

Hoznek István

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ MTA SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR-DÍJ ÉS ÖSZTÖNDÍJ ALA-

PÍTVÁNYÁNAK KURATÓRIUMA PÁLYÁZATOT HIRDET

Szádeczky-Kardoss Elemér-díjra

A díj elsôsorban már elvégzett, publikált, tudományos munkák elismeré-
sére szolgál.
A díjra a földtudományok területén tevékenykedô, 40 évnél fiatalabb
oktatók és kutatók pályázhatnak, 5 évnél nem régebbi magyar vagy lehe-
tôleg angol nyelven publikált könyvvel, könyvrészlettel, cikkel, szabada-
lommal vagy mûszerleírással.
A díjak összege tanulmányok esetén 20 000 és 60 000 Ft között lehet.
Könyvek, jegyzetek esetén elérheti a 100 000 Ft-ot.
A pályázatot az MTA Földtudományok Osztályára (1051 Bp., Nádor u. 7.
I/130., telefon: 317-4219) 2000. június 15-ig lehet benyújtani, csatolni
kell hozzá a pályázó tudományos önéletrajzát (születési év, lakáscím fel-
tüntetésével) és a pályázatra benyújtott munkát (munkákat) egy-egy pél-
dányban.
A benyújtott pályázatokat a Kuratórium szeptember 5-ig bírálja el.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre az MTA Földtudományok Osztá-
lya 2000. szeptemberi ülésén kerül sor.

Pantó György
az MTA rendes tagja, a SzKE Kuratórium elnöke

Helyesbítés,kiegészítés:

A 10-11. számunkban  dr. Szurovy Gézáról
megjelent megemlékezést – özvegyének
kérésére –  az alábbiakkal egészítjük ki:

– 1941-ben a MANÁT küldetésében
Kasselben négy hónapos  olajföldtani és
üzemszervezései átképzésen, 1943-ban
pedig Cellében és Hannoverben tizenegy-
hónapos fúrás, termelés, gépészet tárgyú
tanfolyamokon vett részt.

– A 19-20. sor helyesen: Innen az Ipar-
ügyi Minisztériumba került pályázat útján,
olajipari  fôelôadói beosztásba, a bányászati
ügyosztályra.

(A szerkesztôség) 


