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Vegyipar és társadalom

Avegyipar és társadalom kapcsolatát
vizsgálva, jogosan gondolhatunk a tár-

sadalom és a kémia viszonyára. Lényegé-
ben ugyanarról a dologról van szó. „Az a
kulcs, amely a Föld anyagainak értékesítése
érdekében a természet titkainak évezrede-
ken át érintetlen zárát fölpattintotta, és a
vegyészeti ipar kifejlõdését lehetõvé tette:
a kémiai tudomány volt”, írta Halmi Gyula
a „Technikai fejlõdésünk története,
1867–1927” címû könyv „Vegyészeti ipa-
runk” fejezetében.

A kémia helyét a természettudomá-
nyokban 1808-ban Varga Márton szokatla-
nul szép címû könyvében: „A’ Chemia a
természet Tudományával feloldhatatlan
szoros atyafiságban van és egy legneme-
sebb részét teszi.”

Nem egészen kétszáz évvel ezelõtt tehát
a kémiát a „gyönyörû” természettudomány
egyik legnemesebb részének tartották, az
ismeretanyagán kifejlõdött vegyipar pedig
az iparnak, így hazai iparunknak is egyik
legígéretesebb ága lett.

A még hiányos ismeretek, a kiforratlan
technológiák és a sokfajta emberi felelõt-
lenség azonban a termelés növekedésével
gyakran jóvátehetetlen károkat okoztak
környezetünkben.

A környezeti károk következtében rom-
lani kezdett a vegyipar és a társadalom kö-
zötti kapcsolat. Így volt ez már az elsõ, va-
lóban nagyipari kémiai eljárásnak tekint-
hetõ technológiánál, a Leblanc-féle szóda-
gyártásnál is. Kezdetben nem tudtak mit
kezdeni a gyártás során melléktermékként
keletkezõ, a környezetet károsító sósavval
és a kalcium-szulfiddal.

A megoldás itt megszületett, egyrészt a
melléktermékek hasznosítása révén, más-
részt késõbb a fejlettebb Solvay-féle eljárás
megjelenésével. Számtalan hasonló példát
lehetne említeni a szervetlen és szerves
vegyipar, petrolkémia, gyógyszeripar vagy
a mûtrágyagyártás területérõl, amikor új is-
meretek nyomán, a megtanult kémiai tör-
vényszerûségek alapján – de gazdaságossági
kényszerbõl is – jó, korszerû megoldások
jöttek létre. Az elért eredmények alapján a
20. század végére a vegyipar és társadalom
kapcsolatának javulnia kellett volna, ennek
ellenére azt tapasztaljuk, hogy tovább rom-
lott. Ha ennek okait kutatjuk, a már emlí-
tetteken kívül egy további, nagyon régi, de
ma is nagyon nyomós okot találunk: a meg-
felelõ ismeretek hiányát.

Justus Liebig (1803–1873), a 19. század
egyik legnagyobb kémikusa szerint: „Spe-
ciális technikai kérdések elintézésének leg-
elsõ feltétele a helyesnek a nem helyestõl, a
hasznosnak a károstól való megkülönböz-
tetése. Ehhez pedig képzettség és ismere-
tek szükségesek.”

Megállapítása ma is idõszerû, és a meg-
oldás ennek alapján adott: a vegyipar he-
lyes megítéléséhez, a vegyipar és társada-
lom kapcsolatának megjavításához ugyan-
az az eszköz alkalmazható, mint amely a
mûszaki hibák kijavítását lehetõvé tette,
nevezetesen az ismeretek, a tudás birtoklá-
sa, az általános mûveltséghez tartozó kémi-
ai alapismeretek megszerzése.

A hasznos ismeretek megszerzésén kí-
vül a kémia tanításának további eredmé-
nyei is vannak. Loczka Alajos szerint: „a ta-
nulók gyakorlatias észjárásra tesznek szert,
feltámad érdeklõdésük a bennünket körül-
vevõ anyagi világ jelenségei, az ezeket irá-
nyító erõk és törvényszerûségek iránt...,
gyakorolják a pontos megfigyelést, a kísér-
letek ránevelik õket a lényegesnek a lé-
nyegtelentõl való megkülönböztetésére,
megszokják, hogy az élet bármely terüle-
tén igyekezzenek a dolgok mélyére hatol-
ni, és ne vezessék õket tévútra a lényegnél
sokszor feltûnõbb kísérõ körülmények. Ki-
fejlõdik bennük a bírálat szelleme, és hoz-
zászoknak a szabatos kifejezésmódhoz.”

Hogy mindez mennyire így van, arra
példaként idézhetjük az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc hadvezérét, Görgei
Artúrt (1818–1916), aki katonai iskolái
után a prágai egyetemen kémiát tanult.
Görgei saját írásai szerint sokat köszönhe-
tett annak, hogy kémiai tanulmányai köz-
ben a minden eshetõséget gondosan mér-
legelõ kísérleti módszereket elsajátította.

Nekünk, akik a Magyar Vegyészeti Mú-
zeumban dolgozunk, nem lehet célunk és
nem is vagyunk illetékesek abban, hogy pe-
dagógiai kérdésekkel foglalkozzunk, vagy
új kémiaoktatási elképzelésekkel álljunk
elõ. Mindössze annyit tehetünk, hogy fel-
ajánljuk segítségünket azoknak a pedagó-
gusoknak, akik hivatásuk gyakorlása köz-
ben a magyar kémia történetének legki-
emelkedõbb eseményeit is meg kívánják is-
mertetni tanulóikkal. Erre szolgálhatnak
kiállításaink, rendezvényeink. Múzeumi
kémiaórákat, környezetvédelmi foglalko-
zásokat tarthatunk az általános és középis-
kolai tanulóknak. Szakdolgozatok írásához
forrásmunkákat adhatunk az egyetemis-
táknak, fõiskolásoknak.

Talán nem tart bennünket szerénytelen-
nek az olvasó, ha azt állítjuk, hogy gyûjtemé-
nyeink anyaga alkalmas az érdeklõdés felkel-
tésére. Akinek pedig egy téma felkeltette a fi-
gyelmét, az könnyebben megbirkózik a
tárgyhoz tartozó nehezebb feladatokkal is.

Még mindig nem eléggé széles körben
ismert, hogy Magyarország a 15. század-
ban Európa legfontosabb arany- és ezüst-
termelõ országa volt. A nemesfémbányá-
szat szükségessé tette az ércek vizsgálatát, s
ebbõl eredõen a hazai kémiai tudás az ak-
kori világ legjobbja volt. Késõbb ugyanez
mondható el kémiaoktatásunkról is, hiszen

a 18. században Selmecbányán jött létre az
a mûszaki fõiskola, ahol – a világon elõször
– a hallgatók gyakorlati laboratóriumi ok-
tatásban részesültek. Selmecbányán kez-
dõdött meg a mai értelemben is tudomá-
nyos kutatásnak tekinthetõ kísérleti mun-
ka, amelynek mûvelõi Jacquin Miklós,
Giovanni Scopoli, Born Ignác, Ruprecht An-
tal, Müller Ferenc európai hírû tudósok vol-
tak. A tudományos ismeretek megvitatásá-
ra is hamarosan sor került, hiszen 1786-
ban Born Ignác kezdeményezésére Selmec-
bánya mellett tartották a világ elsõ nemzet-
közi tudományos konferenciáját, és itt ala-
kult meg a világ elsõ nemzetközi tudomá-
nyos társasága.

A kiemelkedõ alkotók életútjának, sze-
mélyiségének megismerése is közelebb vi-
heti a felnövekvõ ifjúságot, így magát a tár-
sadalmat a kémiához.

A magyar származású kémiai Nobel-dí-
jasokon: Zsigmondy Richárdon, Hevesy Györ-
gyön, Polányi Jánoson és Oláh Györgyön kívül
a 17. századi Angliában tanító Bánfihunyadi
János alkimistától a 20. század elsõ évtized-
eiben a magyar szerves kémiai kutatást
megalapozó Zemplén Gézáig hosszú a sora
azoknak a kémikusoknak, akik például szol-
gálhatnak a következõ generációk számára.

Számon kell tartanunk az olajiparban
tevékenykedõ mérnököket, akik közül töb-
ben szabadságukat, sõt gyakran életüket ál-
dozták hivatásukért, a professzorokat, akik
a háború alatt megmentették, majd kiegé-
szítették az egyetemi oktatási eszközöket,
vagy 1956 után mindent megtettek az el-
hurcolt egyetemi hallgatók megmentésé-
ért. Ismerniük kell azoknak a feltalálóknak
a munkásságát, akik sokszor mostoha kö-
rülmények között nemzetközileg kiemel-
kedõ alkotásokat hoztak létre.

A vegyipar és társadalom kapcsolatának
javításáért az oktatáson kívül maguk a
vegyipari vállalatok tehetik a legtöbbet. A
napjainkban már létezõ technikai lehetõsé-
gek – mint pl. az internet – további bõvülé-
sével a társadalom képes lesz „elsõ kézbõl”
jutni információkhoz, amelyeket ma a
szenzációk keresése miatt gyakran elferdít-
ve vagy hibásan kap meg.

A helyes tájékoztatás feladata és felelõs-
sége a vegyiparé, közléseinek pedig a kör-
nyezetvédelmi szempontból helyes intéz-
kedések és a legkorszerûbb technológiák
alkalmazása biztosíthat hitelességet.

Próder István, 
a Magyar Vegyészeti Múzeum 

igazgatója

Hagyományápolás

Az 1972-tõl mûködõ hajdúszoboszlói 5.
sz. Általános Iskola 1997-ben vette fel –

munkásságával a városhoz is kötõdõ – Pávai
Vajna Ferenc nevét. Az iskola az elmúlt évek-
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ben is bebizonyította, hogy méltó Pávai
Vajna Ferenc nevének viselésére. Számos ha-
zai versenyen szerepeltek kiválóan a tanu-
lók, igazolva ezzel a névadó által is vallott
nézetet, hogy „A haza és tudomány minde-
nekelõtt!” 1999-ben tizenegy csapat részvé-
telével lezajlott színvonalas vetélkedõn tet-
tek tanúbizonyságot a diákok az iskola név-
adójának életével és munkásságával kapcso-
latos ismereteikrõl. A vetélkedõn részt vett
hajdúszoboszlói, debreceni, mázai és
nagyenyedi iskolák csapatainak vetélkedõjé-
ben a Pávai Vajna Ferenc iskola egyik csapa-
ta 3. helyezést ért el (az elsõ a karcagi iskola
csapata lett). 2000. október 26-án az iskola a
gyógyvíz feltörésének 75. éves évfordulója
alkalmából színvonalas megemlékezést tar-
tott az iskolai Pávai emlékfal elõtt (1. kép).
Ebbõl az alkalomból tettek ünnepélyes fo-

gadalmat az elsõ osztályosok is. Az ünnep-
lõbe öltözött elsõsök megilletõdött han-
gon, csillogó szemmel mondták a fogada-
lom szövegét, s hangulatos mûsorral káp-
ráztatták el a megjelenteket. Ezt követõen
a felsõ tagozatos tanulók átadták az iskola
jelvényét a két elsõ osztály tanulóinak, a di-
áktanács küldöttei pedig egy szál virággal
adóztak a névadó emlékének. A meghívott
vendégek: dr. Dobos Irma eurogeológus,
hidrológus szakértõ, Csath Béla bányamér-
nök, a MOIM szaktanácsadója, Fejér Lász-
ló, a Vízügyi Múzeum Levéltár és Könyv-
gyûjtemény igazgatója és dr. Pataki Nándor
építõmérnök, címzetes egyetemi docens, a
diáktanács tagjai, az iskola tanárai ezután a
hajdúszoboszlói Gyógyfürdõben megren-
dezett emlékülésen vettek részt. A rendez-
vényt megnyitó dr. Sóvágó László polgár-
mester üdvözlõ szavait követõen dr. Kozák
Miklós, a KLTE docense köszönetet mon-

1. sz. kép. Pávai Vajna emlékfal

dott Szikszai Miklós úrnak, a Pávai Vajna
Ferenc Általános Iskola igazgatójának az
emlékülés megszervezéséért. A Fejér László
narrátorságával elhangzott elõadások – a
jelenlévõk egybehangzó véleménye szerint
– nem csak tartalmasak, de hangulatosak is
voltak. Czeglédi Gyulának, a Gyógyfürdõ
Rt. igazgatójának tájékoztatója után a
résztvevõk megkoszorúzták Pávai Vajna
Ferencnek a fürdõ bejárata elõtt elhelyezett
szobrát (2. kép), és megismerkedhettek a
gyógyfürdõvel.

A színvonalas szakmai program nagy
élményt jelentett az iskola tanulói szá-
mára is, akik továbbra is feladatuknak te-
kintik Pávai Vajna Ferenc emlékének ápo-
lását.

Czeglédi Sándorné 
tanár

2. sz. kép.

Újabb eredmények a hazai tu-
domány-, technika-  és
orvostörténet körébôl c. ankét

AMTESZ Tudomány- és Technikatör-
téneti Bizottsága, a MTA Tudomány-

és Technikatörténeti Komplex Bizottsága,
az Országos Mûszaki Múzeum, a Budapes-
ti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, a Semmelweis Orvostörténeti Múze-
um, Könyvtár és Levéltár  és a Magyar
Orvostörténeti Társulat  17. országos an-
kétját „Ezer év innovációi Magyarorszá-
gon” témakörben rendezte meg 2000. no-
vember 20–22.  között Budapesten, a
MTESZ Pesti Konferenciaközpontban.
Az üdvözlések és a plenáris ülés öt elõadása
után a következô témakörökben tartottak
elõadásokat a mintegy 120 fõs hallgatóság
elõtt:

– Innováció a vízügy terén  (5 elõadás)
– Innováció a haditechnikában (9 elõ-

adás)
– Innováció a szervezésben és vezetés-

ben (7 elõadás)
– Innováció a mûszaki fejlõdésben és az

iparban (16 elõadás)
– Innováció az egészségügyben (10 elõ-

adás)
– Kiemelkedõ személyek a tudomány-

és technikatörténet körébõl (8 elõadás)
– Innováció a tudományban (4 elõadás).

Iparágainkat érintõ, bányászati, kohászati
témájú elõadások:

– Bencze Géza–Remport Zoltán: A Lipták-
féle gyár tündöklése és bukása.

– Csath Béla: A magyarországi artézi
kútfúrás kialakulásának párhuzamosítása. 

– Drótos László: A kohászat szerepe az
1000 éves Magyarország történetében, kü-
lönös tekintettel a 230 éves diósgyõri vas-
és acélgyártásra.

– Laár Tibor: Az alkotó szellem fejlõdé-
sének  távlatai.

– Porkoláb László: A 19. század kovács-
mûvészete.

– Sélei István: Folyamatos öntõmû Diós-
gyõrben.

– Szemán Attila: A bányaszállítás kezdetei.
– Pilissy Lajos: Pecz Aladár, az USA-ban

élt hazánkfia, a világhírû feltaláló.
Az ankéton mutatta be  Szabadváry  Fe-

renc az 1999. évi ankét anyagából készült
kiadványt, ezt prof. dr. Michelberg Pál aka-
démikus adta át a MTESZ elnökének. A
résztvevõknek a millennium évében meg-
jelent „Évfordulóink a mûszaki és termé-
szettudományokban 2001.” c. MTESZ-ki-
advánnyal kedveskedtek a szervezõk.  Beje-
lentették a 2001. évi ankét témáját és cí-
mét: „Nagy magyar mûszaki, természettu-
dós és orvos alkotók Európában – Európá-
ból érkezett alkotók Magyarországon”.

Csath Béla
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hosszú idõn át katasztrofális következ-
ményekkel járt, s ezek megváltoztatásá-
nak a megújított vízügyi törvények sem
tudtak mindig érvényt szerezni. Az ipar-
ági irányítás centralizációja, az újabb ren-

deletek, szabványok bevezetésével, hozzá-
értõ szakembergárda kinevelésével  meg
lehetett állítani, vagy legalábbis némileg
fékezni a nagymérvû, koncepciótlan kút-
építést.

Csath Béla: A magyarországi
artézi kútfúrás kialakulásá-
nak párhuzamosítása c. elô-
adásának rövid kivonata
A kútfúrás technikatörténeti áttekintése: 

Zsigmondy Vilmos kútfúró tevékenységé-
nek megkezdése elõtt  alaposan tanulmá-
nyozta az európai országokban akkor már is-
mert fúrási technológiákat, behatóan foglal-
kozott a mélyfúrással és a legcélszerûbb fúró-
eszközökkel. Zsigmondy Béla  fúrási módszere
a hagyományos módon, szabadon esõ vésõ-
vel ellátott, merev rudazattal, nagy átmérõ-
ben végzett, gõzgéppel hajtott szárazfúrás
volt, szakaszos talajkiemeléssel. (Munkájának
tagadhatatlan hátrányai: a nagy béléscsõ mé-
ret, a lassúság és a nagy költség). 1876–1890
között az országban összesen 238 db fúrás
mélyült, ebbõl csaknem 40-et Zsigmondy
Béla készített, fúrásainak 90%-a 100 m-nél
kisebb mélységû volt.

Bauer Sándor 1890-ben Hódmezõvásár-
helyen, a malmuk udvarán mélyített fúrás-
hoz tömör vasrúd helyett fúrócsövet hasz-
nált, végén egy bõvítõfúróként mûködõ
szárnyas fúróval, és a jobb hatásfokú vízöb-
lítést alkalmazta. Ez a technikatörténeti
szempontból  korszakalkotó fúrási eljárás
segítette elõ az országos hírûvé vált alföldi
fúrós dinasztiák kialakulását. 

Kútfúrások 1895-ig:
Az 1890-es évektõl az Alföld egyes ré-

szein valóságos megszállottsággal  fúrták
egymás után a kutakat, bárki minden felké-
szültség és rendszer nélkül fúrhatott. Azon-
ban a Zsigmondy cég ezekben az években is
megõrizte vezetõ szerepét az Alföldön. Aki
biztos akart lenni a fúrás sikerében, és elsõ
osztályú munkát kívánt, Zsigmondy Bélához
fordult. Vezetésével 1895-1911 között 306
kutat mélyítettek le. Az egyre erõsödô a
konkurenciaharcban az építtetõk már pá-
lyázatokat hirdettek a kutak létesítésére.  A
minõségi munkára való törekvés és annak
eredménye az 1895-ben mélyített artézi
kutak terület szerinti megoszlását szemlél-
tetõ táblázatból  jól látható.

A kutak számának alakulása 1895 után:
Év Kutak száma, db
1895 1325
1900 2400
1911 3000
1930 6000
1938-40 11000
1968 40000
Bár az 1890-ben alkalmazott, bõvítõ-

fúrással ellátott öblítéses fúrási módszer
korszakalkotó ötletnek, újításnak bizo-
nyult, e módszer elterjedése sajnos, nem
váltotta be a hozzá fûzött reményeket,
nem hozta meg a kívánt eredményt. A ha-
zai kútkészítés ütemének rohamos növe-
kedése, a kutak számának emelkedése

Kútfúrások terület szerinti eloszlása (1895)

Köztörvényhatóság A községek A fúrások közül
száma artézi kút* fúrott kút** egyéb***

Bács-Bodrog vármegye 13 52 15 23 14
Békés vármegye 13 35 17 6 12
Csanád vármegye 11 42 10 31 1
Csongrád vármegye 12 81 78 – 3
Hajdú vármegye 18 198 37 142 19
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 14 25 13 6 6
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 19 85 9 65 11
Temes vármegye 35 260 62 143 55
Torontál vármegye 115 391 271 28 92

Összesen: 250 1088 512 444 432

A maradék 22 vármegye 78 237 43 88 106

Összesen: 328 1325 555 532 238

* Felszálló ** Mélytükrû *** Vizet vesztett vagy eredménytelen

A MOIM Alapítvány 
kuratóriumának ülése

AMagyar Olajipari Múzeum Alapítvány
Kuratóriuma 2000. november 29-én

tartotta évzáró ülését dr. Dank Viktor elnök
vezetésével.

A napirendi pontok megtárgyalása után
Tóth János, a kuratórium titkára a múzeum
2000. évi tevékenységérõl adott tájékozta-
tást, melyet a kuratórium elfogadott.

Az ülés befejezéseként dr. Dank Viktor el-
nök Tóth János igazgatónak és Srágli Lajos
igazgatóhelyettesnek a Magyar Olajipari Mú-
zeum mûködése és fejlesztése terén végzett
30, illetve 20 éves önzetlen kiemelkedõ mun-
kájukért, valamint Csath Bélának a Zsigmondy
Vilmos Gyûjteményben kifejtett 25 éves tevé-
kenységéért a „30 éves a Magyar Olajipari
Múzeum” feliratú plakettet (Koplár Katalin al-
kotását) és emléklapot adományozta.

A szerkesztõ

A Magyarhoni Földtani Társu-
lat Tudománytörténeti Szak-
osztályának ülése
(MTESZ Székház, Budapest, 2001.
február 19. A résztvevôk száma: 25 fô)

A szakosztályi vezetõségi ülésen dr.
Dudich Endre szakosztályelnök meg-

nyitója után a következõ elõadások, tájé-
koztatók hangzottak el:

1. Papp Péter: Megemlékezés Szedilek
Edit asszonyról, az 1986-os selmecbányai
Nemzetközi Tudománytörténeti Konfe-
rencia lelkes szervezõjérõl és tolmácsáról –
elhunyta alkalmából.

2. Csath Béla: Volt egy gyûjtemény a
Lepence-patak partján címû elõadására a
szakosztály által indított Magyar Bányá-
szati Múzeumok elõadássorozat részeként
került sor. A képekkel illusztrált érdekes
elõadás egyben visszaemlékezés is volt az
1968-tól napjainkig eltelt (a Zsigmondy
Emlékszoba kialakításától a MOIM gyûj-
teménnyé való alakulásáig terjedõ) idõ-
szakról. Az elõadást színesítette, illetõleg
jól kiegészítette visszaemlékezésével, hoz-
zászólásával dr. Dobos Irma eurogeológus,
akinek jelentõs szerepe volt az emlékszo-
ba, illetve a gyûjtemény kialakításában. (A
szerkesztõ megjegyzése: az elõadás teljes
anyagát egy késõbbi – a MOIM-gyûjtemé-
nyeket bemutató számunkban – közöljük.)

3. Hála József szakosztálytitkár: „A 300
özvegyasszony tánca” – bányászmonda c. érdek-

Az emlékplakett (folytatás a 42. oldalon)

A fúrások
együttes
száma
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KUTATÁS, GEOLÓGIA, GEOFIZIKA
FEDERER  IMRE dr.: Olaj- és gáz-
keveréket termelô vízszintes kutak
kiképzésének vizsgálata................................
WANEK  FERENC dr.: Ásványvízkutatás és
szénhidrogének a Kelet-Kárpátokban 1908
elôtt ............................................................
ÔSZ  ÁRPÁD id. – SCHWENDTNER  IMRE:
Egy sikeres magfúrás ....................................

TERMELÉS, ELÔKÉSZÍTÉS
PÁPAY  JÓZSEF dr.: Hozamcsökkenési függ-
vények alkalmazásának általánosítása ..........
PÁPAY  JÓZSEF dr.: Kôolaj- és földgázter-
melés elôrejelzésének megbízhatósága ..........
KONCZ  ISTVÁN dr. – MEGYERI  MIHÁLY dr. –
SZITTÁR  ANTAL – ISZAI  GYÖRGY  dr.:
Kihozatalnövelés és gázkúpkizárás sókristá-
lyokkal ........................................................

FELDOLGOZÁS
JÓVÉR  BÉLA dr.: Metanolgyártás nagy inert-
tartalmú hazai földgázból ............................

GAZDASÁGI ÉS ÁLTALÁNOS
KÉRDÉSEK
BENCSIK  ISTVÁN –
DERCSÉNYI  LÁSZLÓ dr.: Szén-dioxid gáz
kitörésének elhárítása és tapasztalatai ............
RÁCZ  LÁSZLÓ dr.: Vegyipari verseny-
stratégiák ....................................................
ANTAL  LAJOS – CSÁKÓ  DÉNES dr.: 
A magyar földgázpiac liberalizációja 
és a „független  rendszerirányítás” 
prolematikája ..............................................
RÓZSAVÁRI  FERENC: A szakhatóságok
szerepe a bányászati szakigazgatásban ........

A Bányászati és Kohászati Lapok
Kôolaj és Földgáz

2000. évi tartalommutatója
I. Önálló szakcikkek témakörök szerint

Folyóiratsz. Oldalsz.

1–2 2

5–6 49

7–8 81

9–10 103

11–12 132

Folyóiratsz. Oldalsz.

3–4 33

7–8 74

11–12 121

3–4 25

9–10 97

11–12 127

Oldalsz.
Almási Miklós .............................................................143
Antal Lajos ..........................................................103-106
Árpási Miklós dr............................................................38     
Bencsik István ..........................................................49-55
Benke László dr. ..........................................15,18-19, 117
Buda Ernô ....................................................................65
Csath Béla......................7-9, 10, 88-89, 91-92,. 108, 109,

114, 116,135, 138-141   
Csákó Dénes dr...................................................103 -106
Dénes Ottó ...................................................................20 
-dé - ( Dallos Ferencné )...........37-38, 55, 60-65,86-88, 92, 

109-113,115-117 , 134-135,138
Dercsényi László dr..................................................49 -55     
Federer Imre dr ........................................................33-36
GPA ( Gagyi Pálffy András )......................................16-17
Götz Tibor ....................................................................15 
Horn János dr..............................6-7, 9-10, 58, 63-64, 73, 

90-91, 109,113-115,117
Horányiné- Jeney ..........................................................43
Hoznek István ....................................42-43, 47-48, 71-72 
Jóvér Béla dr................................................................2-6 
Kapolyi László dr. ....................................................17-18
Kárpáty Lóránt. ................................................41-42, 108 
Kassai Lajos.............................................65,113-114,141

Oldalsz.
Klug Ottó dr..................................................................66
Koncz István dr. ..................................................127 -131     
Megyeri Mihály dr...............................................127 -131
Molnár László. ........................................................19, 38
Ôsz Árpád id. .................56-58, 89-90,121-126, 137-138
Pápay József dr............................................5- 32, 97-102
Pilissy Lajos dr.............................................................135
Rácz László dr. ........................................................81-84
Rózsavári Ferenc.................................................132- 133
Schmidt György ............................................................66
Schwendtner Imre ................................................121-126
Simon Sándor......................................................136-137
Simon Kálmán dr. ....................................................17-18
Szász Tibor dr. ........................................................40-41
Szepesi József dr................................................65, 92-93
Szittár Antal ........................................................127-131
Tardy Pál dr. ...................................................................1
Tiszai György dr. .................................................127-131
Turkovich György..................20-24, 1-2 sz.B-III, 42, 44-48, 

3-4 sz.B-III,67-71, 93-96, 7-8 sz. B-III,118-120, 
9-10 sz.B-III, 42-144, 11-12sz.B-III

Wanek Ferenc dr. ....................................................74-80
Zsámboki László dr.........................................42, 135-136

II. Névmutató
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III. Hírek, felhívások, megemlékezések, nekrológok
BEKÖSZÖNTÔ..........................................................1-2/1 

EGYESÜLETI, SZAKOSZTÁLYI, 
SZERKESZTÔBIZOTTSÁGI HÍREK .......................1-2/15-16 , 

3-4/38- 42, 5-6/58, 7-8/85 -88, 
9-10/107-109, 113, 11-12/134

MTA-HÍREK ................................1-2/9, 3-4/38, 5-6/63,64

EGYETEMI HÍREK......................1-2/18-19, 3-4/42-48, B-III,
9-10/114-117

HAZAI HÍREK ....................1-2/6-7, 3-4/37-38, 5-6/61-63, 
7-8/88-89, 9-10/113, 11-12/136-138

KÖNYV- ÉS KIADVÁNYISMERTETÉS........................1-2/15, 
3-4/42, 5-6/55, 7-8/90-92,  

9-10/116, 11-12/142

KÜLFÖLDI HÍREK .....................1-2 / 20,  3-4 / 42, 5-6 / 67, 
7-8 / 92- B-III, 9-10 / 118- B-III, 11-12 / 118- B-III

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK
A Kôolaj és Földgáz 1999. évi 
tartalommutatója....................................................1-2 / 11
Pályázati felhívások..................................................5-6/66
Pályázati eredményhirdetések ...............................1-2/9, 16
Felhívások................................................1-2/14, 3-4/B-III,

5-6/66, 55, 7-8/B-III
Közlemények...........................................................7-8/85
Helyesbítés ............................................................3-4/B-III
Meghívó az Industria Nemzetközi 
Ipari Szakkiállításra...............................................1-2/ B-IV
Meghívó a Selmeci Szalamander Ünnepségre .........3-4/ B-IV
Meghívó az OMBKE 89. Küldöttgyûlésére ...............5-6/ B-IV
Meghívó „A geomûszaki tudományok kihívásai 
az évezred küszöbén” MGE-MFT-OMBKE-SPE
Vándorgyûlésre......................................................5-6/B-III

RENDEZVÉNYEK
MOL Szakmai Tudományos Konferencia (Siófok) ........1-2/10
„A magyar bányászat és kohászat XX. századi 
értékei” nemzetközi konferencia ................................1-2/17
Bányász-Kohász-Erdész Találkozó (Tapolca) ..............5-6/59
Az EU-csatlakozás feltételei a bányászatban 
és a kohászatban (Bp.) .............................................5-6/60
6. Gázkereskedelmi Konferencia (Budapest) ...............5-6/60
„Energiatôzsdék a világban” 
konferencia (Budapest) ............................................5-6/63
Energiakonferencia  2000. (Budapest) .......................5-6/63 
Bányász-Kohász-Földtan konferencia (Kolozsvár) .......5-6/56
III. Alföldi Bányászati Konferencia (Eger) ....................7-8/89
Dubrovniki Olajipari Nyári Egyetem .........................7-8/92
Az ipari forradalom hatása 
Közép-Európa montanisztikájára 
bányatörténeti konferencia (Sopron) ......................9-10/109
Megújuló energiák Magyarországon 
konferencia (Budapest) .........................................9-10/113
Hosszú távú teendôk és kötelezettségek, napi célok 
és lehetôségek az energiahatékonyság, 
az energiatakarékosság területén 
konferencia(Budapest)..........................................9-10/115

„A bányászat és a kohászat szerepe az 
ezeréves magyar állam életében” 
tudományos konferencia (Budapest).....................11-12/135
„A hidrológiai tudomány hazai fejlôdésének története”
tudományos  konferencia ( Budapest) ...................11-12/135
MGE Vándorgyûlés (Szolnok) .............................11-12/137

KÖSZÖNTÉS
Pataki Nándor dr. 70 éves ........................................1-2/19
Bardócz Béla, Bérczi István dr., Bogdán Gyôzô, 
Bruckner Lajos, Csath Béla, Götz Tibor, Dobos Irma dr., 
Falk Miklós, Ferenczy Imre, Keresztes  N. Tibor, 
Udvardi Géza  kitüntetettek .......................................1-2/20
Erdei Gyula 70 éves .................................................3-4/41
Rácz Dániel dr. 70 éves ...........................................5-6/65
Szebényi Imre dr. 70 éves ........................................5-6/65
Kôvári János 80 éves................................................7-8/90
Ferenczy Imre 70 éves ..............................................7-8/90
Szegesi Károly 80 éves........................................9.-10/113
Magyar Miklós 70 éves ........................................9-10/113
Bokor Csaba, Kun Mihály, Nagy Sándor, Szabó Ferenc, 
Szabó György dr. kitüntetettek ...........................9-10./ 113.
Farkas László, Magosi Imre, Szlávik Tibor, 
Szathmári László, Trenka István  kitüntetettek ........11-12/135
Hajdú Lajos 75 éves ...........................................11-12/141
Csíky Gábor dr. 85 éves .....................................11-12/141
Kókai János  dr. 70 éves .....................................11-12/141
Dencs László, Ertli Mihály, Falucskai Lajos, Farkas Béla, 
Hollandai József, Klaffl Gyula, Szentirmai Attila, 
Trombitás István, Török Károly ............................11-12/141

NEKROLÓG
Benkô Károly ..........................................................1-2/20
Csiszár László ........................................................ 3-4/43
Arnold Werner prof. dr. hc .......................................5-6/65
Krauth Sándor .....................................................9-10/114
Szalánczi György dr. ...........................................9-10/114

MEGEMLÉKEZÉSEK, EMLÉKÜLÉSEK
Alliquander Ödön dr. szoboravatása
(Zalaegerszeg) ..........................................................1-2/7
Adriány János, Böck Hugó, Falk Richárd (Miskolc) ......1-2/18
Bôsze Kálmán......................................................... 1-2/20
Tarján Gusztáv emlékkiállítás (Miskolc) ......................3-4/42
Mikoviny emlékülés (Budapest, Miskolc, 
Selmecbánya).......................................3-4/32, 11-12/135
Esztó Péter felolvasóülés (Budapest) ...........................5-6/63
Pávai Vajna Ferenc emlékülés (Hajdúszoboszló) .........7-8/84
Tárczy-Hornoch Antal emléknapok (Sopron)...............7-8/88
Gyulai Zoltán dr. jubileumi ünnepség (Miskolc) ....11–12/135

ÉVFORDULÓK
A MOIM 30 éve .............................................................1-2/7
Évfordulóink a mûszaki és természettudományokban..........3-4/ 42
Víz- és szénhidrogén-kutatási évfordulók ...................7-8/88 
60 éve állították termelésbe a lovászi 
szénhidrogén mezôt.................................................11-12/138 
Fluidumbányászati évfordulók  2001 ...................11-12/138   

Összeállította: Dallos Ferencné .
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feszítõ elõadásában a monda eredetérõl, va-
lóságalapjáról beszélt hiteles történeti for-
rásmunkák, irodalmi mûvek és szájhagyo-
mányok felidézésével (a monda szerepel az
áprilisban megjelenõ: A Magyar Bányászat
Évezredes Története. III. c. könyvben is).

4. Radnai József: A Magyar Alumíniumipa-
ri Múzeum kiadványai c. elõadását a múzeum
megalakulásának rövid történetével vezette
be. Ez rendkívül tanulságos volt nemcsak
azok számára, akik felelõsséget éreznek a
szakmai múlt emlékeinek összegyûjtése,
megõrzése és ápolása iránt, hanem a józanul
gondolkodó és minden érték elvesztését fáj-
laló ember számára is. A bemutatott szép
számú színvonalas kiadvány a Magyar Alu-
míniumipari Múzeum Alapítvány munkáját
dicséri. Radnai József a kiadványokat felaján-
lotta a szakosztály számára, ezeket dr. Dudich
Endre köszönettel elfogadta.

(dé)

Az MTA X. Földtudományok
Osztálya Bányászati Tudomá-
nyos Bizottságának ülése

(Budapest, 2001. február 23.)

ABányászati Tudományos Bizottság
2001. évi elsõ ülésén szép számban

megjelent választott és tanácskozásra feljo-
gosított tagokat, vendégeket és elõadókat dr.
Lakatos István elnök köszöntötte. Ezt köve-
tõen dr. Kovács Ferenc akadémikus mint volt
munkatársuk megható szavakkal emlékezett
a bányászati tudományok mûvelésében és az
oktatásban jelentõs érdemeket szerzett azon
bizottsági tagokra, volt kollégákra, akiket az
elmúlt évben vesztettünk el: dr. Balla László
kandidátusra, a BTB volt tagjára, dr. Debrece-
ni Elemér professzorra, az ME dékánjára, dr.
Faller Gusztáv címzetes egyetemi tanárra, a
BTB volt elnökére, dr. Horváth László arany-
okleveles bányamérnökre, a BTB volt tagjá-
ra és dr. Zambó János professzorra, az NME
volt dékánjára, majd rektorára, az MTA aka-
démikusára. Megemlékezését azzal a javas-
lattal, illetve kéréssel fejezte be, hogy
amennyiben az egyetem megkapja a 2001.
évi központi Borbála-ünnepség megrende-
zési jogát, azzal összekapcsolva tartanák meg
az elhunytakról a szokásos éves megemléke-
zéseket. Felkérte dr. Csete Andrást és dr. Tóth
Jánost, hogy próbálják ezt elintézni.

Ezt követõen került sor az elhunyt dr.
Faller Gusztáv társelnök posztjának betöl-
tésére vonatkozó szavazásra. A szavazatsze-
dõ bizottság vezetõje, dr. Böhm József ismer-
tette a bizottság javaslatát, ezt többségi sza-
vazással a jelenlévõk elfogadták. A szavazás
értelmében dr. Somosvári Zsolt egyetemi ta-
nár és egyetemi rektor tölti be ezután a

BTB társelnöki tisztét. Dr. Somosvári Zsolt
megköszönte a bizalmat. Dr. Lakatos István
arra kérte a bizottságot, hogy az elhunyt ta-
gok helyének betöltésére vonatkozó javas-
latokat mielõbb adják meg. A napirend sze-
rint az alábbi, nagy érdeklõdéssel kísért elõ-
adások hangzottak el:

• Hermann György, az OMBKE bánya-
biztonsági és környezetvédelmi szakcso-
portjának elnöke: A bányabiztonság és a bá-
nyamentés helyzete.

• Antal Lajos, a Panrusgáz Ma-
gyar–Orosz Gázipari Rt. vezérigazgatója:
25 éves a szovjet/orosz földgázimport.

Az elõadásokkal kapcsolatosan feltett
kérdésekre adott válaszok után dr. Takács
Gábor doktori munkájának ismertetésével
folytatódott a bizottsági munka. Az MTA
Doktori Tanácsához benyújtott „Olajkutak
mechanikus termelését biztosító beren-
dezések üzemviszonyainak elemzése és
optimalizálása” címû doktori munka tézi-
seit és fôbb megállapításait megismerve, a
BTB egyhangúan támogatta dr. Takács
Gábor doktori kérelmét.

(dé)

Szakosztályi vezetôségi ülés
(Budapest, 2001. február 13.)

AKõolaj-, földgáz- és vízbányászati szak-
osztály vezetõsége 2001. február 13-án,

Budapesten tartotta meg a 2000. évi záró (és
egyben a 2001. évi új választási ciklus elsõ)
vezetõségi ülését. A megbeszélésen jelen
volt: dr. Szabó György, az OMBKE alelnöke,
Tóth Andrásné, a MONTAN-PRESS Ren-
dezvényszervezõ, Tanácsadó és Kiadó Kft.
ügyvezetõ igazgatója, valamint a majdnem
teljes létszámú szakosztály-vezetõség (id.
Õsz Árpád elnök, Kõrösi Tamás alelnök, Ko-
vács János titkár, Barabás László, Bogdán Gyõ-
zõ, Csath Béla, Dallos Ferencné, Götz Tibor,
Jármai Gábor, Kelemen József, Keresztes N.
Tibor, dr. Meidl Antalné, dr. Pataki Nándor,
Tóth Béla, Tóth János, Õsz Árpádné).

Id. Õsz Árpád üdvözlõ szavait követõen
Kovács János ismertette a napirendet:

1. A 2000. évi munka értékelése
2. A 2001. évi elsõ félévi feladatok
3. Egyebek
1. Az elmúlt évben végzett munka je-

lentõs részérõl a szakosztályi tisztújításra
(2000. szeptember 20-ára) készített és a
lapban is megjelentetett beszámolóban ad-
tunk számot. Ehhez fûzött elnökünk né-
hány fontosabb kiegészítést:

1.1. A taglétszám felülvizsgálata decem-
ber hónapban megtörtént, év végi létszá-
munk: 456 fõ. A 2001. évi tagságról, illetõ-

leg a megemelt éves tagdíj (4200 Ft/fõ, ill.
2100 Ft/fõ) fizetésének vállalásáról tagtár-
sainkat március 31-ig nyilatkoztatni kell.
(A nyugdíjas tagtársak tagdíjának fizetését
a szakosztály ez évben is átvállalja.)

1.2. Az elmúlt évet pénzügyileg is ked-
vezõen zártuk, gondos gazdálkodásunknak
és a MOL Rt. támogatásának köszönhetõ-
en. A 2000. évi eredményeinkhez a MON-
TAN-PRESS Kft. lelkiismeretes és profi
munkája is hozzájárult. Ennek bizonyítékai
a színvonalas kiadványaink, a sikeres ren-
dezvények, és az a tény, hogy a Kõolaj és
Földgáz c. lap a financiális kérdések ren-
delkezésének elhúzódása miatti idõszakos
forráshiány ellenére is idõben, rendszere-
sen megjelenhetett. Õsz Árpád megkö-
szönve az eddigi munkáját, a jelenlévõ Tóth
Andrásné ügyvezetõ igazgatót szakosztály-
vezetõségi dicséretben részesítette, és a to-
vábbi jó együttmûködési lehetõségek re-
ményében sok sikert kívánt munkájához.

1.3. A szakosztály a MOIM hagyo-
mányápolási munkáját segítve, támogatta a
Borbála-kiállítás megrendezését, valamint
a Nagykanizsán (olajos parklakótelep) és
Sopronban (Kántás Károly emlékére) el-
helyezett emléktáblák létrejöttét.

1.4. Az OMBKE 89. tisztújító küldöttgyû-
lésének teljes anyaga, valamint a vezetõségi
tagok és egyéb tisztségviselõk névsora a BKL
2001. februári közös számában jelenik meg.

1.5. Az OMBKE választmányának
2000. december 7-i, évzáró ülésérõl rövid
tájékoztatás hangzott el, mivel annak anya-
ga a BKL várhatóan február végén megje-
lenõ közös  számában szerepelni fog.

Egyesületünk elnökének (dr. Tolnay Lajos)
és fõtitkárának (Kovacsics Árpád) a választmá-
nyi ülésen elhangzott véleménye megegyezik
vezetõségünknek már a múlt évi tisztújításon
tett megállapításával, mely szerint egyre in-
kább a civil szervezõdéshez hasonló mûkö-
désre kell törekednünk. Õsz Árpád ezt még
kiegészítette azzal, hogy a szakosztály elsõd-
leges és legfontosabb célja a szakmai képzés
támogatása és a hagyományok ápolása.

A választmány által jóváhagyott ügyveze-
tõ igazgatói pályázatot meghirdették, 7 pá-
lyázó van, a pályázatokról a február 15-i ügy-
vezetõi vezetõségi ülésen történik döntés.

2. A 2001. elsõ félévi feladatok
2.1. Munkaterv készítése: Tekintettel arra,

hogy a tényleges egyesületi munka a helyi
szervezetekben zajlik, a szakosztályi munka-
terv az alulról jövõ kezdeményezés alapján, a
helyi szervezetek munkaterveire építve készít-
hetõ el. Ezért Õsz Árpád kéri a helyi szerveze-
tek vezetõit, hogy lehetõleg február végére
vagy március elejére állítsák össze a program-
jukat, majd annak ismeretében tegyenek meg
mindent, hogy a helyi gazdálkodó egységek
vezetõinek erkölcsi és anyagi támogatását
megnyerjék annak megvalósításához.

EGYESÜLETI HÍREK

(folytatás a 39. oldalról)



2.2. A rendezvényterv elkészítése: eddig
az alábbi konkrét rendezvényekrõl van tu-
domásunk:

– Az EMT által meghirdetett Bányász-
kohász-földtan Konferencia (április 5–8.,
Csíksomlyó)

– Bányász-Kohász-Erdész Találkozó
(május 18–20., Tatabánya)

– Selmeci Salamander Ünnep
– Ökomenikus Szakestély (Bányász Fó-

rum rendezésében az MBH-nál, február 16.)
– 7. Gázkereskedelmi Konferencia (má-

jusban, Budapesten)
– A nagylengyeli mezõ termelésbe állí-

tásának 50. évfordulója.
2.3. Jubileumi események:
– A MOL Rt. megalakulásának 10. éve
– A hazai nappali rendszerû olajmér-

nök-oktatás megindulásának 50. évfordu-
lója (Miskolc)

– A hazai középfokú olajipari szakem-
berképzés megkezdésének 50. évfordulója
(Nagykanizsa)

– Az OMBKE Dunántúli Olajvidéki
Osztálya megalakulásának 60. évfordulója.

2.4. Elõkészületeket igénylõ 2002. évi
rendezvény: a szakosztály XXV. Vándor-
gyûlése és a Bányász-Kohász-Erdész Talál-
kozó (Tapolca)

2.5. Pénzügyi források biztosítása
Elsõsorban a szakosztály által fontosnak

tartott lapkiadás forrásainak biztosítása ér-
dekében Õsz Árpád felhatalmazást kért a
vezetõségtõl, hogy a MOL Rt. Szabályozás
Szervezetéhez az éves jogi tagság felkéré-
sére, a MOL Rt. Mecenatúrájához pedig a
laptámogatás kérésére vonatkozó levelet
megírja, illetõleg a támogatások érdekében
szükség esetén személyesen tárgyaljon.

A lapkiadónak és Dallos Ferencné fele-
lõs szerkesztõnek a közremûködésével is-
mét meg kell kezdeni (vagy felújítani) a
laptámogatást célzó körlevelek, felkérések
kiküldését.

Meg kell vizsgálni (és ki kell használni) a
lapkiadáshoz igénybevehetõ pályázati le-
hetõségeket.

3. Egyebek
3.1. Elkészült a szakosztályi levélforma,

vezetõségi egyetértés esetén használhatják
a helyi szervezetek vezetõi.

3.2. A Magyar Történelmi Film Alapít-
vány támogatásával, helyi szervezetek, ta-
gok közremûködésével készült Olaj, Olaj,
Olaj I–II címû dokumentumfilm bemuta-
tója a 32. Magyar Filmszemle keretében
február 3-án volt. A 174 perces filmrõl ké-
szült videokazettát Õsz Árpád megvette és
megtekintésre rendelkezésre bocsátja.

3.3. Az OMBKE Választmány mellett
mûködõ állandó bizottságok vezetõire, il-
letve a szakosztályi képviselõkre vonatkozó
javaslatok elkészítése.

A vezetõség a következõ tagtársakat ja-
vasolta:

Alapszabály-bizottság: Barabás László
Érembizottság: Kelemen József
Jogi és Érdekvédelmi Bizottság: Kõrösi

Tamás
Határainkon túli Magyar Kapcsolatok

Bizottsága: Keresztes N. Tibor
Környezetvédelmi és Hulladékhaszno-

sítási Szakbizottság: Bruckner Lajos
Történeti Bizottság: Tóth János
Szeniorok és Tiszteleti Tagok Tanácsa:

Dr. Pataki Nándor.
3.4. Nem jönnek létre újabb helyi szer-

vezetek. A KUNPETROL Kft. visszalé-
pett a megalakítási szándékától, a budapes-
ti szervezet ismételt megalakításának pedig
technikai akadályai vannak.

4. Hozzászólások
4.1. A Kõolaj és Földgáz lap kiadásának és

szerkesztésének helyzetérõl, gondjairól
Dallos Ferencné számolt be. Kérte a helyi szer-
vezetek segítségét és közremûködését a hír-
anyagok, szakcikkek készítéséhez, ismertette
a laptámogatások szerzését célzó próbálkozá-
sokat. Javasolta, hogy egy „geotermális ener-
gia” (vagy „geotermia”) rovat nyitásával biz-

tosítson a szakosztály a Magyar Geotermális
Egyesület részére publikációs fórumot. A ve-
zetõség ezzel egyetértett és felajánlotta a le-
hetõséget az egyesület jelenlévõ alelnökének,
dr. Szabó Györgynek.

4.2. Keresztes N. Tibor kérte a jelenlévõ-
ket, hogy a tatabányai találkozóra minél
több tagtársat próbáljanak mozgósítani, a
szakosztályi képviselet javítása érdekében.
A 2002. évi találkozó szervezési jogát
Tapolca, a 2003. évi találkozó szervezési jo-
gát pedig Eger kapta meg.

4.3. Götz Tibor, az OMBKE Ellenõrzõ
Bizottságának tagja az elmúlt évben az
egyesület kérésére részt vett egy ad-hoc
gazdasági bizottság munkájában, akkor az
egyesületi hatékonyabb gazdálkodásra vo-
natkozóan 6 javaslatot készített és terjesz-
tett elõ, de írásos összeállítására mindeddig
nem kapott választ az OMBKE vezetõsé-
gétõl. (Õsz Árpád megígérte, hogy érdek-
lõdni fog errõl a vezetõségnél.)

A vezetõségi ülés elnöki zárszóval ért
véget.

(dé)
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Dr. Szepesi József 
köszöntése

AMiskolci Egyetem Kõolaj és Földgáz
Intézet Olajmérnöki Tanszékének do-

cense, dr. Szepesi József az elmúlt évben, 66.
évének betöltése után nyugdíjba vonult.
Munkatársai ebbõl az alkalomból
Miskolctapolcán, a Pelikán Hotel külön-
termében meghitt találkozót rendeztek
tiszteletére.

Kedves megemlékezéseikben dr. Tiha-

nyi László intézeti igazgató és dr. Takács Gá-
bor tanszékvezetõ felidézte dr. Szepesi József
egyetemen eltöltött 34 esztendejének em-
lékeit, az intézet és a tanszék életének fon-
tosabb eseményeit.

Dr. Szepesi József 1958-ban kitüntetéses
diplomával fejezte be olajmérnöki tanul-
mányait a Nehézipari Mûszaki Egyete-
men. A Kõolajkutató Vállalatnál fúrómér-
nökként kezdte és az észak-magyarországi
kutatásokért felelõs üzemvezetõként fejez-
te be pályafutását. Ezt a beosztását feladva
dr. Szilas A. Pál felkérésére 1966-ban érke-
zett az akkori Olajtermelési Tanszékre,
hogy dr. Alliquander Ödön vezetésével meg-
szervezzék a Mélyfúrás tantárgy gyakorlati
oktatását, és bõvítsék a kapcsolódó tantár-

EGYETEMI HÍREK

Jakkel Józsefné, dr. Takács Gábor, Márta asszony, dr. Szepesi József és dr. Tihanyi László



gyak választékát. Több tantárgy oktatásá-
ban vett részt, nevéhez fûzõdik a Kitörés-
védelem (1974) és a Formációserkentés
(1982) címû tantárgy megalapozása, beve-
zetése és az oktatásukhoz elengedhetetlen
jegyzetek megírása. Bekapcsolódott egye-
temünk tudományos életébe is, kimagasló
tudományos tevékenységét több, mint 60
cikk, jegyzet és könyv jelzi. 1967-ben ad-
junktusi kinevezést, 1970-ben egyetemi
doktori címet kapott. A kandidátusi foko-
zatot és a docensi kinevezést 1980-ban érte
el, több MTA-bizottság tagja volt. Fõ szer-
vezõje volt az 1968-ban indult szénhidro-
gén-ipari mérnöktovábbképzésnek és
1996-ban õ alapította az Alliquander Szak-
mai Kört az egyetemi hallgatók mélyfúrás
iránti érdeklõdésének kielégítésére. Több
évig képviselte szakunk érdekeit a Bánya-
mérnöki Kar Kari tanácsában és más
egyetemi szakbizottságokban. Egyetemi
pályafutása során sok külföldi egyetemen
és egyéb oktatási, kutatási intézményben
megfordult, tanszékünk és egyetemünk
hírnevét erõsítve. Szívesen emlegeti a ba-
kui üzemi gyakorlat – utólag nézve már
csak humoros – eseményeit, az
UNESCO-ösztöndíjjal Pisaban, a geoter-
mikus mérnöktovábbképzésen töltött 10
hónapot, a Bagdadi Egyetemen tartott
elõadásokat, a hosszú évekre visszatekintõ
együttmûködést a Freibergi és Zágrábi
Egyetemekkel, a tapasztalatcseréket a
norvég, dán és új-mexikói kutató- és okta-
tóközpontokkal.

Az ünnepi vacsora során az intézet dol-
gozói virággal köszöntötték Márta asz-
szonyt is, aki nemcsak a tanszék laboránsa,
de az ünnepelt segítõje volt a már 42 évet
meghaladó, sok fáradsággal járó szakmai
tevékenységben. A csodálatos hangulat és
az ünnepeltnek átnyújtott értékes ajándé-
kok a jelenlegi munkatársak szeretetét és
megbecsülését tükrözték.

Az est fénypontja az ünnepelt egyik
kedvenc témájához, a mélyfúrási kitörésvé-
delemhez kapcsolódott, ugyanis a (torta)
fúrótorony a köszöntés pillanatában kitört
és tüzet okádott. Dr. Szepesi pár pillanat-
nyi meglepõdés után rutinosan oldotta
meg a bonyolult helyzetet, és a tortát bale-
setmentesen felszeletelve elfojtotta a kitö-
rést.

Dr. Szepesi docens nyugdíjasként is
folytatja egyetemi pályafutását, továbbra is
tart elõadásokat a magyar és az angol nyel-
vû képzésben, és részt vesz a tanszéken ala-
pított Well Control Training School mun-
kájában. Munkatársai és tisztelõi õszintén
kívánják és remélik, hogy még sokáig
együtt dolgozhatnak Szepesi tanár úrral, a
közkedvelt Jóska bácsival.

Szabó Tibor
egy. adj.

A z MTESZ Szövetségi Tanács 2000.
december 15-i nyilvános ülésén dr.

Michelberger Pál elnök 2000. évi
MTESZ-díjat adott át dr. Bérczi István
okleveles geológusnak, a földtudomány
kandidátusának, habitált egyetemi tanár-
nak, a Magyarhoni Földtani Társulat el-
nökének, tagtársunknak. A szakmai-tu-
dományos és társadalmi tevékenységét is-
mételten elismerõ kitüntetéshez tiszte-
lettel gratulálunk.

A szerkesztõség

Worldwide petroleum indus-
try outlook, 17th Edition
A kôolajipar kilátásai világ-
szerte, 17. kiadás

Akönyv az olaj- és gázipari beruházások
kockázatának elemzéséhez nyújt segít-

séget. Az egyes fejezetekben az általános
áttekintés, az események rövid összefogla-
lója után a tervezéskor figyelembe veendõ
legfontosabb tényezõk felsorolása és a
2001–2005 közötti idõszakra vonatkozó
elõrejelzések következnek. Fõbb fejezetek:
a világ szükségletére és ellátására vonatko-
zó kilátások; az USA szükségletének és el-
látásának kilátásai; tõkeráfordítások; kuta-
tás; fúrás és termelés; szállítás; földgáz; a
világ nyersolaj-termelési kapacitása (OPEC,
nem OPEC és világ összes bontásban); a

tõkeráfordítások prognózisa a világ egyes
régióira vonatkozóan.

Szerzõ: Robert J. Beck
Kiadó: Penn Well Publishing Co. Tulsa,

USA
Ára: 195 USD

Oil and Gas Journal

Oil and gas accounting, 4th

Edition
Kôolaj- és gázipari 
könyvvitel, 4. kiadás

Akorszerû szövegû és hiánypótló kiad-
vány a következõ fõ témakörökkel fog-

lalkozik: kõolajipari mûveletek; bevezetés a
kõolaj- és gázipari könyvvitelbe; nem fúrási
kutatási költségek; tulajdonszerzési költsé-
gek; fúrási és fejlesztési költségek; a teljes
költség könyvelése; a termelési tevékenység
elszámolása; a kõolaj és földgáz értékesíté-
sébõl származó bevétel könyvelése; a kõolaj
és gáz adótételeinek könyvelése; közös ér-
dekeltség könyvvitele; nemzetközi olajipari
tevékenység elszámolása; kõolaj- és gázipari
társaságok pénzügyi helyzetének elemzése.

A függelékben gázmarketingre vonat-
kozó adatok találhatók.

Terjedelem: 650 oldal
Szerzõk: Rebecca A. Gallun, Charlotte J.

Wright, Linda M. Nicols, John W. Stephenson
Kiadó: Penn Well Publishing Co. Tulsa,

USA
Ára: 74,95 USD

Oil and Gas Journal

World Energy Yearbook, 2000
Edition
Világ Energia Évkönyv, 2000.
évi kiadás

Akiadvány fõbb témái: a világ energia-
iparában lezajlott fejlesztések, fúziók

és részesedésszerzések, energia és környe-
zet, a világ szénhidrogén-termelése, a világ
finomítóiparának áttekintése, üzemanyag-
kereskedelem, az energiaipar átalakulása,
az LNG-ipar sajátossága, mélyvízi projek-
tek helyzete. Külön fejezet foglalkozik a
nagyobb régiókkal és az elmúlt évtizedben
kialakult helyzet áttekintésével. A statiszti-
kai táblázatokban a szén-, a kõolaj- és föld-
gázkészletek, a villamosenergia-fejlesztés
és az LNG-termelés adatai találhatók.

Terjedelem: 128 oldal
Szerzõ: Richard Wilson, Mark Moody-

Stuart és társai
Kiadó: Petroleum Economist, London
Ára: 155 USD, 99 GBP

Petroleum Economist

Turkovich György
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Az ünnepelt

KÖSZÖNTÉS

KÖNYVISMERTETÉS



TAKÁCS ZSOLT
(1949–2001)

Gyászol az olajbányászok és különösen a
dunántúli olajosok nagy családja.

Tragikus hirtelenséggel távozott közü-
lünk Takács Zsolt barátunk, kollégánk, aki
több, mint negyed évszázadot dolgozott a
hazai olajiparban, az olajiparért.

1949. április 28-án született Budapesten.
Általános iskolai tanulmányainak befejezé-
sét követõen az Általános Gépipari Techni-
kumot Kaposváron végezte el. 1968-tól volt
a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem
Bányamérnöki karának hallgatója, a kar
Olajbányászati szakán 1973-ban szerzett
bányamérnöki diplomát.

A végzés, az oklevél megszerzését köve-
tõen – mint a DKFÜ fúrómérnöke – fúró-
és lyukbefejezõ berendezéseket irányított,
megszerezve a felelõsségteljes munkához
szükséges szakmai és gyakorlati tapasztala-
tokat.

1978 és 1980 között a DKFÜ megbízása
alapján Irakban az INOC cégnek dolgozott,
mint az üzemegység-vezetõ helyettese.

Visszatérése után fúrási üzemegység-
vezetõként dolgozott tovább, majd 1982-
tõl 1988-ig a KFV Nagykanizsai Üzemé-
nek vezetõje lett. Ez utóbbi beosztásában
jelentõs részt vállalt a fúrási szervizberen-
dezések korszerûsítése terén végzett mun-
kákban, a korszerû technológiák elterjesz-
tésében, a külföldi alkalmazások kiterjesz-
tésében, bérmunkák vállalása terén.

1988-tól 1990-ig a KFV fúrási vállalko-
zási osztályának vezetõjeként jelentõs sike-
reket ért el a külföldi vállalkozások elõké-
szítésében, tenderek, versenytárgyalási do-
kumentációk kidolgozásában. Ezek során
korrekt munka- és jó személyes kapcsola-
tot alakított ki a partnercégekkel, azok
képviselõivel.

Az új iránti fogékonyság is motiválta,
hogy a fúrási tevékenység leválasztását köve-
tõen a Tevékenységfejlesztési osztály vezetõ-
jeként szervezte a külföldi vállalkozások

megindítását (beszállítói kapcsolatok kiépí-
tése a Schoeller–Bleckmann Ag-val), kezde-
ményezte, ill. részt vett a geotermikus ener-
gia hasznosításával kapcsolatos munkákban,
és részese volt az inertes és nagy CO2-tartal-
mú gázok hasznosítására indított munkák-
nak. Ezen a területen széles körû szakmai ta-
pasztalatain, korábbi kapcsolatain kívül kap-
csolatépítõ képessége is segítette.

Mint a MOL Rt. Fejlesztés-Beruházási
Igazgatóság fõmunkatársa jelentõs tevé-
kenységet végzett az Ölbõ-mezõ szén-
dioxid-készletének hasznosítására indított
projekt sikeres megvalósításában, az
Inke–Liszó gázmezõk inertes gázkészleté-
nek hasznosítását célzó projektben, ill. az
IN-ER Erõmû Kft. ügyvezetõjeként meg-
határozó szerepe volt a létesítmény sikeres
engedélyezési eljárásában.

1996-tól 1999. december 1-jéig a Nagy-
kanizsai Bányászati Üzem Mûszaki osztályá-
nak termelési fõmunkatársaként dolgozott.

Utolsó szakmai feladatait a Gáz és
Energetikai Divízió munkatársaként nagy
szakmai önállósággal látta el, szintén az
erõmûfejlesztés kérdéseivel foglalkozott.

A MOL Rt. stratégiájának változása
számos elképzelését, ötletét lehetetlenítet-
te el, végsõ soron megszüntetve munkahe-
lyét is.

Váratlanul, tragikus hirtelenséggel
2001. január 7-én – az általa szeretett ter-
mészetben – érte a könyörtelen halál.

A földi mûszak végén õszinte megren-
düléssel, emlékét megõrizve hajtunk fejet,
és kívánunk utolsó

Jó szerencsét!
Jármai Gábor
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POKKER ERNÔ
okl. bányamérnök, 1901–1948

1901. február 7-én született Fertõszent-
miklóson.

Tatán és Pozsonyban végzett középis-
kolai tanulmányai után, 1926-ban szerezte
meg a bányamérnöki oklevelet Sopron-
ban. Elõször díjnok a bányaméréstani tan-
széken, majd 1938-ig Mecsekszabolcson
bányász.

A bázakerettyei olajkutatás sikere után,
1938-tól a MAORT alkalmazásában, a kõ-
olajjal együtt termelt földgáz alkotórészei-
nek leválasztásával bízták meg.

Részt vesz a legelsõ közép-európai
gazolinleválasztó és kompresszortelep ter-
vezésében, építésében, eközben maga köré
gyûjti a MÁVAG és a Bulicsek vállalat leg-
jobb szakembereit.

A Lovásziban épített gazolintelephez
szakértelemmel választja ki az abszorpci-
ós technológiát. Munkatársaival (Gráf
László, Purman Jenõ, Auerswald János,
Várkony Róbert) együtt megteremtik a
palackos propán-bután forgalmazásának
feltételeit.

Mûszaki alapbeállítottságának megfe-
lelõen, a háború okozta károk helyreállítá-
sa közben is ügyel a racionális gazdálko-
dásra. Lelkiismereti összeütközésbe kerül
a kényszerítõ politikai körülményekkel,
melyek a háború után a gázpazarlással járó
erõltetett olajtermelést követelték, elsõ-
sorban a szovjet jóvátételi olajszállítások
érdekében. 1948-ban a MAORT-szabo-
tázsper elõzményeként õt is többször zak-
latták, kihallgatták. Az értelmetlen erõ-
szakkal szemben nem talált kiutat, így

1948. szeptember 9-én, a B–132. ponton
álló fúrótorony tetjérõl leugorva, önként
választotta a halált.

Olajipari szakemberek, múzeumi
munkatársak, rokonok, több falubeli
részvételével 2001. február 7-én megha-
tó megemlékezésre került sor a bõsárká-
nyi temetõben, Pokker Ernõ bányamér-
nök sírjánál (képünkön).

Szalai Imre polgármester bevezetõ gon-
dolatai után Tóth János ismertette a kiváló
MAORT-szakember tragikusan véget ért
életpályáját. Buda Ernõ nyugalmazott bánya-
mérnök a személyes találkozásokat és a kora-
beli emlékeket idézte fel. A megemlékezés
végén az ipar, a község és a múzeum nevében
koszorút helyezett el a síremléken. Dombai
Lászlóné unokahúg fényképek átadásával
gyarapította a múzeum fotógyûjteményét.

Tóth János

MEGEMLÉKEZÉS



A Magyar Állami Földtani In-
tézet évi jelentése 1999-rôl
(MÁFI kiadás, 2000. 496 oldal)

Akönyv elsõ 37 oldalán Brezsnyánszky Ká-
roly igazgató ismerteti a MÁFI 1999. évi

tevékenységét, 23 tanulmány foglalkozik a
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladé-
kok elhelyezésére alkalmas telephelyek kuta-
tásával és a kapcsolódó célkutatásokkal (mint
pl. a mórágyi gránit és fedõkõzeteinek érté-
kelése, a tágabb térség szeizmológiája és a
DK-Dunántúl neotektonikája), ismerteti a
leendõ tároló mûszaki kiképzésével kapcsola-
tos elképzeléseket és a nemzetközi tapaszta-
latokat. A kiadvány fõszerkesztõje dr. Bárdossy
György, az MTA r. tagja, szerkesztõje Balla
Zoltán. A könyv ára 7000 Ft (az áfát is tartal-
mazza), megvásárolható a MÁFI könyvtárá-
ban (1143 Budapest, Stefánia út 14., telefon:
251-0999, fax: 251-2678). Ugyanitt kapható
a témában, az 1993–1996 közötti idõszakban
végzett kutatásokat tartalmazó (1997-ben
megjelent) 1996. évi MÁFI-jelentés is korlá-
tozott példányban, 6000 Ft/db áron. A két
könyv együttes beszerzése esetén az ár áfával
12 000 Ft.

Art geo palota a Stefánián 
(A Földtani Intézet 
szecessziós épülete)

2000. december 8-án a „Százéves a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet épülete” c.

rendezvényen mutatták be az évezred talán
legszebb kiállítású, csodálatos (a veszprémi
Prospektus Nyomda munkáját dicsérõ)
nyomdatechnikával készített könyvét. Szer-
zõi: Hála József és Maros Gyula. A korabeli
dokumentumok, régi és újabb cikkek,
könyvrészletek, archív fényképek (mint pl.
Ferenc József császár és király látogatása a
MÁFI-ban) és mai rajzok, fotók felhasználá-
sával készült 101 oldalas kiadvány fõbb feje-
zetei:

• Elõszó (Brezsnyánszky Károly)
• Bevezetõ (Makovecz Imre)
• Van egy csapat... kell egy hely (a Ma-

gyar Királyi Földtani Intézet a Stefánia úti
székház megépítése elõtt)

• Jó, de hol? (Viták az építési telek kö-
rül)

• Jó, de milyen legyen? (Pályázat a Ma-
gyar Királyi Földtani Intézet tervezésére)

• Akkor hajrá! (Az építés idõszaka:
1898–1900)

• Mi történik közben máshol?
• Kész! (A Földtani Intézet megnyitása

– 1900. május 7.)

• Ahová a király is eljön (Ferenc József
császár és király látogatása a Földtani Inté-
zetben – 1900. május 29.)

• Az épület
• A mecénás
• Az építész
• Az igazgató
• Epilógus (Brezsnyánszky Károly).
A recenzens szerint is méltó emléket ál-

lítottak a könyvben az „art geo” palota
megalkotásában elévülhetetlen érdemeket
szerzett „nagy triásznak”, a mecénás Semsey
Andornak, az építész Lechner Ödönnek és az
igazgató Böckh Jánosnak. A könyv megvásá-
rolható vagy megrendelhetõ a MÁFI
könyvtárában (1143 Budapest, Stefánia út
14.). Ára: 2950 Ft + postaköltség.

A könyvbemutatón kívül a következõ
elõadásokkal emlékeztek a jeles évfordu-
lóra:

Brezsnyánszky Károly: A Földtani Intézet
tevékenysége és eredményei 1869–1999
között

Makovecz Imre: Lechner Ödön és a
Földtani Intézet

Pozsonyi József: Semsey Andor, a mecénás.

Energiagondok a világban és
nálunk
(A Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai
Elemzõ Központja által gondozott
Stratégiai Füzetek sorozat 6. száma)

A2000 decemberében megjelent 75 ol-
dalas kiadvány fõbb fejezetei:

I. Az energiapolitika idõszerû kérdései
2000 õszén.

Vizsgálja az energetikai piac legaktuá-
lisabb jelenségeit, és bemutatja a piac há-
rom fõszereplõjét: az államot, a nemzet-
közi magánmonopóliumokat és a fo-
gyasztót. Elemzi érdekeiket, ezek ütkö-
zését, s keresi a megoldást olyan energia-
politika számára, amely az állam és ki-
váltképp a fogyasztó érdekeit veszi figye-
lembe. Nagyrészt rövid és középtávú ja-
vaslatai az EU-csatlakozás elõtti idõszak-
ra vonatkoznak.

II. Az energiapolitikai irányváltás szük-
ségességérõl.

Elemzi a magyar energiarendszerek ki-
alakulását és a rendszerváltozás utáni kor-
mányok energiapolitikáját, majd indokolja
az energiapolitikai irányváltás szükségessé-
gét. Szól az energiapolitika szociális össze-
függéseirõl, a szakmai-társadalmi szerveze-
tek és az állam szerepérõl az energetikában.
Megfogalmazza a kialakult helyzet alapján
a legfontosabb nemzetközi energetikai cé-
lokat, és összefoglalja a tennivalókat.

III. A mai magyar energiapolitika.
Ismerteti az úgynevezett üzleti modellt

és néhány olyan alapelvet (pl. az energiata-

karékosságot), melyet egyetlen energiapo-
litikai modell sem mellõzhet.

IV. Az elkövetkezõ fél évszázad energia-
gazdálkodása.

Az OECD által 1990-ben indított “Fo-
rum for the Future” címû sorozathoz kap-
csolódó “Energy The Next Fifty Years”
konferencia anyagának ismertetése.

Dr. Horn János

Operational Aspects of Oil
and Gas Well Testing
Kôolaj- és földgázkutak vizs-
gálatának üzemi szempontjai

A szerzõ ismerteti a hatékony és bizton-
ságos kútvizsgálati mûveletek végre-

hajtásának feltételeit. A könyv nagyobb ré-
sze a felszíni kútvizsgáló egység berende-
zésének és mûszerezésének a leírását tar-
talmazza, külön foglalkozik a mintavétel, a
csévélt termelõcsõ, a nitrogénes mûködte-
tés és a serkentések ismertetésével.

Publikálva 2000-ben, terjedelme 352
oldal.

Szerzõ: Stuart McAleese
Kiadó: SPE, USA
Ára: 144 USD, SPE tagoknak 129,75

USD
SPE Catalog, 2001

Surfactants: Fundamentals
and Application in the
Petroleum Industry
Felületaktív anyagok: Alapis-
meretek és kôolajipari alkal-
mazások

Akönyv a folyamat-, ill. technológiai
tervezésben, kõolajtermelésben vagy a

kutatásban és fejlesztésben dolgozó azon
mérnökök és tudósok számára tartalmaz
hasznos ismereteket, akik a felületaktív
anyagok alkalmazását vizsgálják.

Az egyes fejezetek a kõolajiparban elõ-
forduló emulziók és habok, valamint a pó-
rusos közegekben, olajkutakban, kútközeli
és felszíni mûveletekben alkalmazott
felületaktív anyagok leírását és alkalmazá-
suk alapelveit ismertetik, kitérve a környe-
zetvédelmi, biztonsági és egészségvédelmi
kérdésekre is.

Publikálva 2000-ben, terjedelme 629
oldal.

Szerzõ: Laurer L. Schramm
Kiadó: SPE, USA
Ára: 140 USD, SPE tagoknak 126 USD

SPE Catalog, 2001

Turkovich Gy.
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Becslések a cseppfolyósított
földgáz(LNG) kereskedelmé-
nek  fejlôdésérôl

Egy angol tanácsadó cég tanulmánya
szerint a következô évtizedben jelen-

tôsen nô az LNG-kereskedelem. A világ
LNG-szállító kapacitása 2010-re egyhar-
maddal nô. 2000-ben 114 (összesen 12,4
Mm³ kapacitású) szállítóhajó mûködött, és
további 28 hajó építését tervezik. Az LNG-
kereskedelem a 2000–2005 közötti idô-
szakban 35%-kal (csaknem 180 Mrd m³/év
szintet ér el), 2005–2010 között pedig
39,4%-kal emelkedik (meghaladja a 241
Mrd m³/év szintet). Az LNG-kereskede-
lem hosszú távon (1999 és 2010 között) a
Közép-Keleten nô a legjobban (44%-ot ér
el). Rövid távon viszont az európai import
fog gyorsabban emelkedni, figyelembe vé-
ve a Nigériával és Trinidaddal kötött új
szállítási szerzôdéseket. Hosszú távon a ni-
gériai szerzôdések alapján összesen 7,2
Mrd m³/év LNG szállítását tervezik Euró-
pába, és ezt egy harmadik cseppfolyósító
vonal megépítésével további 3,7 Mrd
m³/év-vel kívánják növelni.
Oil and Gas Journal

Új kénmentesítô üzem épül
az OMV-nál

A z OMV-nek a felsô-bajorországi
Burghausenben mûködô finomítója

évente 350 000 t dízelhajtóanyagot és pet-
rolkémiai terméket (etilént, propilént, re-
pülôgéphajtó-anyagokat és nemesített
petrolkokszot) állít elô. A finomító dízel-
hajtóanyag-termelô egységeit új kénmen-
tesítô üzemmel egészítik ki. Az új üzem,
melyet a Tessag Edeleanu cég épít, a dízel-
hajtóanyagok kéntartalmát a jelenlegi 350
ppm-rôl 10 ppm-re fogja csökkenteni. Az
üzemindítást 2001 ôszére tervezik.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Tenger alatti szeparálás: 
út az új millenniumba

S tig Gustafson és társai ismertetik az
északi-tengeri norvég Troll-mezôben

beépített, kísérleti, tenger alatti szeparáló-
és vízbesajtoló-rendszer (Subsis) lényegét,
elônyeit, és kitérnek a még megoldandó fe-
ladatokra. A termelvény tengerfenéken
végzett kezelése lehetôvé teszi a kôolaj
nagy távolságra történô továbbítását (a
tengeri fogadóállomásokra vagy száraz-

földre). A tenger alatti szeparálással levá-
lasztott vizet a tengerbe engedhetik, vagy
visszasajtolják a rétegbe. A módszerrel je-
lentôsen csökken a felszíni kezelôberen-
dezések beruházási és üzemeltetési költsé-
ge, és növekszik a meglévô berendezések
élettartama. A korszerû tenger alatti tech-
nológia új korszakot nyit meg a tengeri kô-
olaj- és földgáziparban, gyorsabb leterme-
lést, nagyobb olajkihozatal elérését ered-
ményezi, és elôsegíti a marginális mezôk
fejlesztését.
Journal of Petroleum Technology

A Barátság- és az Adria-távve-
zeték összekapcsolását ter-
vezik

A z Oroszországból kiinduló Barátság-
távvezeték déli szakaszát 2001 ôszéig

össze kívánják kötni a horvátországi
Omisajból kiinduló Adria-távvezetékkel. E
terv célja, hogy 5–15 Mt/év orosz nyers-
olajat exportáljanak a horvát kikötôn ke-
resztül.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Hatékony gôzcsapda alkal-
mazása a finomítókban

A szaklap ismerteti a Nagy-Britannia
Környezetvédelmi Minisztériuma ál-

tal kifejlesztett hatékony gôzcsapdával
1998 és 1999 között lefolytatott próba-
üzem eredményeit. Ezzel az eszközzel,
melyet egy orifice és egy Venturi-csô kom-
binációjából alakítottak ki, 19%-os üzem-
anyag-megtakarítást értek el, és ugyancsak
19%-os volt a CO2- és az NOx-emisszió
csökkenése is. A problémamentes üzem
alatt kicsi volt a karbantartási igény is. A
gyártó szerint további elôny az is, hogy a
szokásos gôzcsapdákkal ellentétben, ennek
az eszköznek nincsenek mozgó alkatrészei.
Petroleum Review

Az USA-ban tovább csökkentik
az ún. csepegô kutak számát

C sepegô olajkútnak (stripper well) neve-
zik azokat a kutakat, melyek 10 b/d

vagy ennél kisebb hozammal termelnek, és
csepegô gázkút az, amelyik 60 Mft3/d vagy
ennél kisebb szinten termel. A csepegô ku-
tak adják az USA belföldi kôolajtermelésé-
nek mintegy 27%-át, földgáztermelésének
pedig kb. 8%-át. 1998-ban 13 912 csepegô
olajkutat és 4235 csepegô gázkutat tartot-
tak üzemben. A kormányzatnak az ilyen kis
hozamú kutak további üzemben tartását
célzó törekvése – a sok kút miatt – gazdasá-
gi okokból nem valósítható meg, ezért

1999-ben csaknem 2700 olajkutat és 694
gázkutat számoltak fel, ill. állítottak le. Az
elmúlt 10 év alatt ez volt a legnagyobb ará-
nyú csökkentés.
Oil and Gas Journal

Francia tervezet a környezet-
szennyezési adó kiterjeszté-
sére

A francia kormány olyan adótervezetet
dolgozott ki, mely a környezet-

szennyezési tevékenység adóztatását az
energiafogyasztással kapcsolja össze. Az
adó a 100 toe/év (toe = tonna olajegyenér-
ték) energiafogyasztási szintet meghaladó
fogyasztókat érintené. Ez 2001-ben csak-
nem 4 Mrd frank bevételt jelentene Fran-
ciaország számára. 216 frank/toe bázisárral
és a felhasznált fosszilis tüzelôanyagok kar-
bontartalmával számolva, a tüzelôolajat
18,9 centimes/liter, a szenet 208 frank/
tonna és a földgáztüzelésû erômûvet 1,3
centimes/kWh adó terhelné. Az 50 toe/1
Mfrank-nál nagyobb energiafogyasztású
vállalatok speciális elbírálást kapnak nem-
zetközi versenyképességük megtartása ér-
dekében.
Oil and Gas Journal

A földgázvilágpiac változása

M ichael J. Economides (a „The Color of
Oil” címû könyv szerzôje) az alábbi

fôbb változásokat említi:
A környezetvédelmi követelmények

miatt a tüzelôanyag-cellás technológiák a
jövôben sokkal gyorsabban fognak fejlôd-
ni, mint azt ma feltételezik. 2005-re a föld-
gáz- vagy GTL-bázisú tüzelôanyag-cellás
berendezésekben alkalmazott hidrogén je-
lentôsége rendkívül megnô. A nagy olaj-
vállalatok és autógyártó cégek közös, több
milliárd dolláros fejlesztései azt sugallják,
hogy a tüzelôanyag-cellás jármûvek meg-
jelenése már igen közel van. Economides
becslése szerint 2020-ban a világ energia-
fogyasztásában a gázfelhasználás 45–50%-
os is lehet, viszont az olajfelhasználás 20%
alá csökken, mivel a kôolajat sokkal értéke-
sebb anyagok (mûanyagok és egyéb szinte-
tikus anyagok) gyártására fogják felhasz-
nálni. Véleménye szerint a világ kôolajfo-
gyasztásának ilyen csekély mértékû emel-
kedése esetén a nyersolajkészletek még 200
évig elegendôek lesznek (figyelembe véve a
jelenlegi végsô kihozatalokra vonatkozó
becsléseket). A világ földgázkészlete pedig
még a 22. században is fô primer energia-
forrás és hidrogén-elôállítási alapanyag
marad.
Oil and Gas Journal
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Új sómentesítô gázolaj 
számára

ASynopec Luoyang (Kína) petrolkémiai
kombinátban az üzem nehézolajának

sómentesítésére beépített második techno-
lógiai lépcsôvel jelentôsen csökkenthették
az olaj kloridtartalmát.

Az új nyersolaj-sómentesítô eljárás a kö-
vetkezôkben tér el az eddig alkalmazottól:

• nagyobb a folyamat hômérséklete,
• megfelelô emulzióbontó szert kell al-

kalmazni,
• több tápvizet igényel.
Az új eljárással az atmoszferikus gázolaj-

sómentesítôben kiküszöbölhetô a szerves
klorid hidrogénezésekor fellépô sótartalom-
növekedés, és hatékonyan szabályozható az
FCC-üzem tápjában a kloridtartalom. A 7
hónapos próbaüzem folyamán a sótartalom
mintegy 75%-kal csökkent (10–15 mg/l-rôl
3,6–2,2 mg/l-re). Az eljárás alkalmazása elôtt
a nagy kloridtartalom miatt a fô tornyot ha-
vonta egyszer ki kellett mosatni vízzel. A
technológiai módosítás után erre ritkán ke-
rül sor. Mivel a vizes torony mosása alkal-
manként 300 000 USD-nek megfelelô költ-
ségbe kerül, az új rendszer alkalmazásával
2,4 MUSD/év megtakarítás érhetô el. Ezen
kívül a keletkezô szennyvíz mennyiségének
és károsanyag-tartalmának csökkenése ré-
vén mérséklôdik vagy teljesen megszûnik a
környezetszennyezés.
Oil and Gas Journal

Hidrátdugók képzôdését
megakadályozó inhibitorok a
mélyvízi rendszerekben

Akis mennyiségben adagolt agglom-
erálódásgátló inhibitorok inkább a

hidrátdugó-képzôdést akadályozzák meg,
mint a hidrát kialakulását. Ez utóbbi célra a
kinetikus és termodinamikus hidrátin-
hibitorokat alkalmazzák.

Ez az agglomerálódást gátló szer csak
kis szemcséjû hidrátok kialakulását engedi
meg, és azokat olyan kedvezô eloszlásban
tartja a rendszerben, hogy a viszkozitás ki-
csi marad, és a hidrátok a termelt folyadék-
kal együtt biztonságosan továbbíthatók. A
laboratóriumi kísérletek szerint az
agglomerálódásgátló inhibitorok a
hidrátkialakulási hômérséklet alatt, 40 °F-
ig és 7000 psi nyomásig hatékonyak. Az in-
hibitort a Mexikói-öbölben 525 m mély-
ségben lefektetett, 6,4 km hosszú vezeté-
ken sikeresen próbálták ki, ahol még a két
rövidebb leállási idôszak után sem észleltek
hidrátproblémát, és kiküszöbölhették a
hidrátképzôdés céljából azelôtt folyamato-
san végzett metanoladagolást.
Journal of Petroleum Technology

Egy metanolüzem átállítása
GTL-technológiára

ARentech Inc. (USA) azt tervezi, hogy
a Sand Creek metanolüzemet föld-

gázból folyékony szénhidrogéneket
(GTL) elôállító technológiára állítja át. Az
elsô amerikai nagyüzemi GTL-technoló-
gia átalakítási munkái várhatóan 2002 elsô
negyedévében fejezôdnek be. Az üzem
800–1000 b/d nagy fûtôértékû, tisztán
égô, kén- és aromás-mentes dízelhajtó-
anyag és egyéb termék elôállítására lesz al-
kalmas.
Oil and Gas Journal

Alaszkában GTL-üzem 
építését tervezik

A laszka becsült biztos földgázkészlete
mintegy 1273,5 Mrd m³ (Indonézia,

Líbia és Kuvait készletéhez hasonló). Az
Északi-lejtô és a Prudhoe Bay területén ta-
lálható 736 Mrd m³ készlet fôleg az Exxon
Mobil és Phillips Petroleum, valamint a
BP társaság kezében van. Az alaszkai föld-
gázból középdesztillátumot elôállító kísér-
leti üzemek létesítését tervezik: az Exxon
Mobil egy 100 000 b/d Fischer–Tropsch
GTL-üzemet, a BP Amoco egy 300 000 b/d
kapacitású, saját fejlesztésû 3-lépcsôs re-
formáló technológiát kíván megépíteni. Az
USA illetékes minisztériuma támogatja az
F–T GTL-projektek megvalósítását. A
tervek szerint az így nyert szintetikus olajat
a Transz Alaszka kôolajvezetéken át expor-
tálnák, és ez a stratégia 2–3 M b/d mennyi-
séggel járulhat hozzá az USA belföldi piaci
ellátásához.
Petroleum Review

Hôkompenzált felfújható
pakkerek és dugók

A felfújható pakkerekkel végzett zóna-
kizárások sikerét jelentôsen befolyá-

solja a pakker ültetése után bekövetkezô

hômérséklet-változás. A hômérséklet-vál-
tozás hatására a szokásos felfújható
pakker belsejében a fluidum kiterjedhet,
és felrepesztheti a tömítôelemet vagy kap-
csolódását, így a tömítôelem meglazul a
béléscsô falán. Ha a fúrólyukban lévô flui-
dum hômérséklete 50 °F (10 °C) hômér-
sékletnél nagyobb mértékben változik, az
új típusú hôkompenzált fluidummal fel-
fújt pakkerrendszer nagymértékben csök-
kentheti a fellépô tömítôelem-hibákat.
Paul Wilson és Corey Hoffman a rendszer
mûködési elvét, a laboratóriumi vizsgála-
tok, valamint az egyik északi-tengeri me-
zôben végrehajtott kísérlet eredményeit is
ismerteti a cikkben.
Journal of Petroleum Technology

A földgáztermelés növelése
vízszintes fúrásokkal

ATexaco társaság egyik mezôjében, a
Perm-medencében 50 vízszintes fú-

rást mélyítettek részben meglévô kutak
vízszintes irányú továbbfúrásával, rész-
ben új, „zöld-mezôs” vízszintes fúrások-
kal (ezek egy részét több oldalelágazással
alakították ki). Glenn W. Cox tanulmányá-
ból kiderül, hogy a vízszintes fúrások
eredményeképpen a mezô földgáz- és
kondenzátumtermelése 30-szorosára
emelkedett, a kinyerhetô készletek mint-
egy 300%-kal növekedtek, a fúrási idôk
pedig 40%-kal csökkentek. A kútkikép-
zési módszer korszerûsítése kutanként
több, mint 100 000 USD megtakarítást
eredményezett.
World Oil

Nônek az európai offshore
ráfordítások

A legújabb felmérések szerint a követ-
kezô 5 évben az európai tengeri me-

zôk ráfordításai összesen 53 Mrd USD-ra
becsülhetôk, ebbôl 46 Mrd USD, kb. 50-
50%-os arányban Norvégia és Anglia kö-
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Nô a világ finomítóinak katalizátorszükséglete
A finomítói katalizátorszükséglet 1998 és 2003 között 1,9%/év nagyságrenddel nõ. (1989
és 1998 között a növekedés 1,8%/év volt.)

Szükséglet, millió kg             Éves növekedés, %
Tevékenységek 1989 1998 2003 1989-98 1998-2003

Katalitikus krakk 200 219 232 1,0 1,1
Alkilálás 2285 2690 2964 1,8 2,0
Hidrogénezés 26 35 42 3,2 3,6
Reformálás és egyéb 19 22 24 1,8 1,8

Teljes finomítói szükséglet: 2519 2954 3249 1,8 1,9
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zött oszlik meg. Az európai tengeri terü-
leteken lévô 438 mezôbôl jelenleg 6,5
Mb/d kôolajat és 566 Mm³/d földgázt ter-
melnek. A következô 5 évben a kôolaj- és
földgázkészletek növekedését 14 Mrd boe
(boe = barrel-olajegyenérték) nagyság-
rendre becsülik. A legnagyobb növekedés
a brit (7 Mrd boe) és a norvég szektorban
(5 Mrd boe) lesz. A 2000–2004 közötti
idôszakban 111 európai tengeri mezô le-
zárása (43 platform és 163 tenger alatti
kút felszámolása) várható. Ezzel szemben
a 2004-ig tervezett fejlesztések 152 rögzí-
tett platform; 17 úszó termelô rendszer;
724 tenger alatti kút létesítését, valamint
3000 km szabályozókábel és 11 000 km
hosszú táv- és termelôvezeték lefektetését
irányozták elô.
World Oil

Nô a világ kôolajszükséglete

ANemzetközi Energia Ügynökség
(IEA) becslése szerint a világ kôolaj-

szükséglete 2001-ben eléri a 77,7 Mb/d
szintet. Az 1,9 Mb/d növekedés fele az
OECD-államokban, a másik fele a nem
OECD-államokban jelentkezik. A növeke-
dés elsôsorban az ázsiai országokban vár-
ható.
World Oil

A világ legmélyebb
távvezetéke

A2002-ben megvalósuló ambiciózus
terv célja, hogy a Dél-Oroszország

krasznodári régiójából induló orosz gáz-
távvezeték-rendszernek a törökországi
gázvezetékrendszerhez való kapcsolódá-
sa érdekében egy 1250 km hosszú távve-
zeték épüljön. A „Blue stream” (Kék
áram) elnevezésû, három szakaszból álló
távvezetéken 16 Mrd m³/év földgáz szál-
lítható biztonságosan Oroszországból
Törökországba. A 370 km-es oroszor-
szági szárazföldi szakaszt a Gazprom, a
Fekete-tengeren keresztül haladó 24” át-
mérôjû, 380 km hosszú csôvezetéket a
„Blue Stream Pipeline Company” (mely-
ben 50:50 arányban részes a Gazprom és
az olasz ENI társaság), a befejezô 470
km-es szárazföldi szakaszt a Botas török
gázvállalat építi és finanszírozza. A Feke-
te-tenger keresztezése a legnagyobb ki-
hívás az ipar számára a tengerfenék
mélysége és morfológiája miatt. A tenge-
ri nyomvonal több, mint 70%-a 2150 m
mélységû. A „Blue Stream Pipeline
Company” a távvezetékrendszer tengeri
szakaszának tervezésére, építésére 1,7
Mrd USD összegû szerzôdést kötött
1999 novemberében.
Petroleum Review

Adatok a földgázfeldolgozó-
és  kezelô létesítményekrôl

A szakfolyóirat illetékes fôszerkesztôje,
Warren R. True részletesen ismerteti

az egyes országokban üzemelô létesítmé-
nyek kapacitás- és termelési adatait. Az
anyagból csak néhány részletet közlünk,
táblázatos formában (1.–3. táblázat)

1. táblázat 
Adatok  a világ földgáztermelésérôl (l999 év)
Ország Termelés,  %-os 

Mrdm3 arány
Egykori Szovjetunió 689 29,3
USA 556 23,7
Kanada 191 8,1
Anglia 104 4,5
Hollandia 83 3,5
Indonézia 70 3,0
Algéria 60 2,6
Mexikó 49 2,1
Norvégia 47 2,0
Argentína 34 1,5
Szaúd-Arábia 31 1,3
Irán 31 1,3
Ausztrália 30 1,3
Venezuela 25 1,1
Kína 24 1,0
Malaysia 24 1,0
India 22 1,0
Pakisztán 22
Egyesült Arab Emirátus 21 2,7
Románia 21
A 20 elsô összesen: 2142 91,2
Egyéb 207 8,8
Világ összesen: 2349 100,0 

2. táblázat 
Adatok a cseppfolyós földgáztermékek elôállítá-
sáról (1999 év) 
A gázfeldolgozó-, 
kezelô üzemek száma 
világ összesen: 1627
Ebbôl:  USA 581    

Kanada 760
Termelés

(12 hónap átlaga 1000 g/d)  
Termékenként

Etán 13 634
Propán 18 157
Izo-bután 1 844
Normál, vagy nem-bontott bután 9 174
Cseppfolyósgáz keverék /PB 29 025
Nyers cseppf.
földgáztermék keverék 88 266
Butánmentesített gazolin 24 256
Egyéb 43 456
Összesen: 255 784

Országonként

USA 72 336
Kanada 50 281
Szaúd Arábia 27 972
Mexikó 14 950

Egykori Szovjetunió 8 065
Irán 7 389
Venezuela 7 313
Ausztrália 7 220
Algéria 6 082
Indonézia 6 066
Az elsô 10 összesen: 207 674
A világ többi része: 48 110
Összesen 255 784

3. táblázat  
Adatok a világ kôolajból és földgázból kinyert kén
termelésére vonatkozóan (1999 év)                            

Tervezett Termelés
kapacitás t /d    

t /d
Világ összesen 128 748 68 050
Ebbôl:        

USA 36 354 17 469       
Kanada 35 600 22 482 
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Szeizmikus monitorozás és
intelligens kutak integrálása

Agyorsított vagy 4D-os szeizmika a
szénhidrogén-tároló monitorozás ha-

tékony módszere, megkönnyíti és tökéle-
tesíti a tároló kezelését. Az intelligens kút-
kiképzési rendszerek (beépített mélybeli
nagyfrekvenciás forrás és szenzorok) lehe-
tôvé teszik a tároló folyamatos aktív és
passzív monitorozását. Az ilyen rendszerek
sokkal érzékenyebb és részletesebb megfi-
gyelést tesznek lehetôvé. A tároló értékelé-
séhez a gáz/folyadék érintkezési határ
mozgására, a gáz/víz kúpok alakulására, a
telep jellemzôire vonatkozó pontos adato-
kat szolgáltatva, lehetôvé teszik a tároló tö-
kéletesebb vizsgálatát és a telep megcsapo-
lásának optimalizálását. Svein Mjaaland és
társai a 2000. okt. 1–4. között Dallasban
rendezett SPE mûszaki konferencián is-
mertették a rendszer mûködési elvét, an-
nak elônyeit és az Északi-tenger egyik kút-
jában végzett megfigyelés tapasztalatait.
Megállapították, hogy a telep folyamatos
monitorozása során már 1 m nagyságrendû
mozgásváltozások is jól észlelhetôk.
Journal of Petroleum Technology

Bôvülôképes betétcsô alkal-
mazása meghosszabbította
egy 51 éves kút élettartamát

N yugat-Texasban olyan kút javítá-
sához alkalmazták a bôvülôképes

betétcsöves technológiát, melyet a bélés-
csô sérülései miatt le akartak dugózni, és
fel akartak számolni. A kútban három
betétcsövet alkalmaztak, közülük az elsô a
pakker ültetésére, a második a bélés-
csôsérülés kizárására és a harmadik egy
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korrozív agyagos szerkezet kizárására, ill.
elszigetelésére szolgált. A közlemény is-
merteti a kivitelezés sémáját és a fôbb pa-
ramétereket. A betétcsô belsô átmérôje az
expanzió folyamán 3,750 hüvelykrôl
4,349 hüvelykre bôvült, a folyási határ – és
a horpadási feszültség – értékei ennek
megfelelôen csökkentek. A betétcsövek
mindkét végén egy sorozat rugalmas mû-
anyag elemet alkalmaztak, szigetelési és
rögzítési céllal. Az Eventure Global
Technology cég közlése szerint ez volt a
hetedik kút, melyet ilyen bôvülôképes
betétcsövekkel képeztek ki.
Oil and Gas Journal

Új típusú gyújtórendszer 
gázok fáklyázásához

Norvégiában új rendszert fejlesztettek
ki a tengeri mezôkben létesített

gázfáklyák begyújtásához. Ez a módszer
biztonságos és környezetbarát gyújtást
biztosít a termelô-, kezelôplatformoktól
2000 m távolságban elhelyezett gázfák-
lyák számára. A technológiai platformtól
induló, a tengerfenéken lefektetett üveg-
szál erôsítésû csôvezetéken át gyújtó pel-
letet (szemcséket) indítanak el a fáklyaáll-
ványhoz. A csôbôl kiáramló szemcsék
szikraesôt képeznek, s ez meggyújtja a
gázfelhôt. A rendszer fô elônye a nagy tá-
volságú mûködés, az idôjárási viszonytól
független gyújtás, valamint az automati-
kus és kézi mûködtetési lehetôség. A
rendszer alkalmazható minden fáklyatí-
pushoz, könnyen beépíthetô a már mûkö-
dô létesítményekbe és robbanásveszélyes
környezetben is, mivel nincs ôrlángja és
elektromos egysége.
Oil and Gas Journal

Új eszköz a gázelosztó 
vezetékek építéséhez

A z USA Gázkutató Intézete (GRI) által
kifejlesztett új eszköz (márkaneve:

„Grundosteer”, azaz „Vakond”) jelentô-
sen növeli az árok nélküli vezetéképítés
hatékonyságát, ill. gazdaságosságát. A
pneumatikus mûködtetésû 3 hüvelyk át-
mérôjû gép a talaj szerkezetétôl függôen,
maximálisan 25,9 m sugarú ív mentén
kormányozható, 60 méteres szakaszok fú-
rására képes és 9 m/h átlagos fúrási sebes-
séggel üzemeltethetô. A gép helyzete a fú-
róeszköz köpenyének homlokrészébe be-
épített szondával folyamatosan ellenôriz-
hetô. A szonda információkat ad a távköz-
rôl és a hajlásszögrôl, a föld feletti lokátor
pedig követi a gép pozícióját és mozgását.
A rendszer elônyei:

• a mûködéséhez nem igényel speciális
fúrófolyadékot (a fejrész mögött elhelye-

zett súrlódópersely a teljes súrlódást mint-
egy 90%-kal csökkenti),

• sokkal egyszerûbb a kormányzása,
• gyorsan felszerelhetô,
• rövid fúrási idôt biztosít,
• nem igényel fúrórudazatokat, sem ben-

tonitot,
• többféle talajban alkalmazható (homok

és agyag esetében is),
• kicsi a beruházási költsége és
• kicsi a szállítási költsége.

Pipe Line and Gas Industry

Európai földgázhelyzet 
(Kelet- és Nyugat-Európa
összehasonlítása)

N y-Európa gázszükséglete az elôrejel-
zések szerint erôsen növekszik. Jólle-

het a globális energiaszükséglet az évszá-
zad végén stagnált, a földgáz piaci részará-
nya tovább nôtt. A Nemzetközi Energia
Ügynökség (IEA) közleménye szerint
1999-ben a világ primerenergia-fogyasztá-
sában a földgáz aránya 24%-ra emelkedett.
Az OECD európai országaiban 4,3%-os,
az egykori Szovjetunió országaiban 1,2%-
os volt a fogyasztásnövedés. (Az oroszor-
szági szükséglet 5%-kal volt kisebb az elô-
zô évinél.)

Az európai OECD-államok gázfo-
gyasztása 1999-ben 449 Mrd m³ volt.
Franciaországban 2,5%-os, Olaszország-
ban 8,5%-os, Spanyolországban 14,5%-os
volt a növekedés. Németország összes gáz-
fogyasztása és a fogyasztás szektoronkénti
megoszlása gyakorlatilag változatlan ma-
radt, Hollandiában 2,8%-kal csökkent a
földgázfogyasztás. Európa nem OECD-ál-
lamaiban a gázfogyasztás csökkenése az el-
múlt évben tovább folytatódott (több, mint
5% volt). Az európai földgázfogyasztás nö-
vekedésének fô hajtóereje az erômûszektor
lesz. Úgy becsülik, hogy Kína kivételével, a
világon ebben a régióban lesz a legerôsebb
a fejlôdés. Az IEA elôrejelzése szerint az
európai OECD-államok áramfejlesztésre
fordított földgázszükségletének éves növe-
kedése 2020-ig több, mint 7% lesz, Európa
a földgázszükségletének kereken 70%-át
importból lesz kénytelen kielégíteni. (Je-
lenleg a fogyasztás egyharmadát fedezik
importból.)

Kelet-Európa és az egykori Szovjetunió
földgázfogyasztásának becslése bizonyta-
lan. Az IEA közleménye szerint a fô gon-
dot a nemfizetési, ill. fizetési késedelmi
problémák, az e miatt keletkezô csökken-
tések és a barterkereskedelem okozzák.
Azok az országok, melyek földgázellátás
tekintetében még mindig az egykori Szov-
jetuniótól függenek, most keresik az utat,
hogy diverzifikálják az ellátásukat, és fe-
dezni tudják a következô két évtizedben

várhatóan növekvô energiaszükségletüket.
(Lengyelország például 2001-tôl kezdôdô,
5 éves földgázszállítási szerzôdést kötött
Norvégiával.) A korábbi Szovjetunió föld-
gázfogyasztása 2000–2020 között 2,1%-
kal emelkedik évente, de a 2015–2020 kö-
zötti idôszakban ennél erôsebb növekedés
várható. Kelet-Európa prognosztizált nö-
vekedését lényegesen nagyobbra, átlago-
san 5,6%/év-re becsülik. Kelet-Európa és
a korábbi Szovjetunió együttes fogyasztása
2010-re az 1997. évi szinthez képest csak-
nem megduplázódik.

Az Európai Unión belüli földgázszükség-
let 1990-tôl 3,9%/év nagyságrenddel
emelkedett, 1990–1998 között az EU teljes
energiaszükséglet-növekményének kere-
ken 75%-át fedezték földgázzal a nagyobb
(27 Mt olajegyenértéknek megfelelô) erô-
mûvi gázfogyasztás miatt. A gázfogyasztás
növekedésének zöme a villamosáram-fej-
lesztési szektorban jelentkezik, ahol a gáz-
felhasználás 16,7%/év szinttel emelkedik
majd (pl. a szén- és olajtüzelésû erômûvek
egy részének földgáztüzelésre való átállítá-
sa miatt). Úgy becsülik, hogy a 2001-ben
üzembe állítandó 18–22 MW teljesítmé-
nyû új, földgázüzemû villamoserômû-ka-
pacitás jelentôs része az EU államaiban fog
realizálódni.
Petroleum Economist

Nemgörényezhetô vezetékek
kopásának ellenôrzése új
módszerrel

Anemgörényezhetô vezetékszakaszok
meghibásodását, korrózióját jelzô, a

fémveszteség ellenôrzésére szolgáló esz-
közt a németországi NoPig GmbH fejlesz-
tette ki. A rendszer könnyû teherautóra
szerelt áramforrásból, a vezeték két érinté-
si pontján kábelekkel összekötött és számí-
tógéppel szabályozott modulból és portá-
bilis detektormodulból (1,6×1 m-es szen-
zortömb, kézben tartható monitor és ve-
zérlô) áll. A két modul között rádiókapcso-
lat van. Az adatok felvételéhez a szenzor-
tömböt a talajra helyezik. Az ellenôrzés fo-
lyamán a teljes vezetékszakaszt lejárják, az
eszköz pedig minden egyes lépésnél infor-
mációt szolgáltat a vezeték oldalirányú és
mélységi pozíciójáról, továbbá az ekviva-
lens áramvezeték-keresztszelvény pozíció-
járól. A mérési mûvelet folyamán a két
elektromos érintkezôn át elektromos ára-
mot bocsátanak a vezetékre, a felszínen pe-
dig (a vezeték mentén kijelölt ellenôrzési
pontokban) különbözô, váltakozó áramú
frekvenciákon mérik a mágneses mezôt.
Ebbôl az eloszlásból számítják ki az ekviva-
lens áramvezeték-keresztszelvény pozíció-
ját, amely a csôvezeték helyi falvastagság-
csökkenését jellemzi. A mérési naplóban
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rögzítik a mérési hely pontos adatait, a
fémveszteség százalékát és a hibás terület
megközelítô helyét.

Az új rendszer használatának elônyei:
• nem kell a vezetéket kiiktatni, ill. le-

zárni a mérés alatt,
• a csô falán egyaránt észleli mind a bel-

sô, mind a külsô fémveszteséget,
• valamennyi ferromágneses acélból ké-

szült csôhöz alkalmazható,
• a mérés pontosságát nem befolyásol-

ják az ovalitások, az ívek, a csôszûkítések
vagy bevonatok, szigetelések stb.,

• a mérési adatok leolvashatók és tárol-
hatók is (szabványos szoftvert alkalmazva,
személyi számítógéppel könnyen kezelhe-
tôk).
Pipe Line and Gas Industry

A világ kôolaj-feldolgozó ipa-
rának várható ráfordításai

A legutóbbi közlemények összesen 159
Mrd USD összes ráfordítással számol-

nak, ebbôl a teljes tôkeráfordítás várható
összege: 35,9 Mrd USD, a karbantartások
várható költsége: 41,3 Mrd USD, az üzemi
költség pedig 81,8 Mrd USD. A karbantar-
tási költségek 40%-a anyag- és eszközkölt-
ség (2001-ben meghaladja a 16 Mrd USD-
t), 60%-a bérköltség és annak járulékai. A
karbantartási költségek várhatóan növe-
kednek 2001-ben a termelés fokozása, va-
lamint a kiterjedtebben alkalmazott kor-
szerû számítógépes irányítási rendszerek
miatt.
Hydrocarbon Processing

Emelkedô polipropilén-
szükséglet

Avilág polipropilén-szükséglete 1999-
ben 10,8%-kal növekedett az elôzô évi

szinthez képest. Egyes elemzések szerint a
növekedés az 1999–2004 közötti idôszak-
ban a 8,3%/év szintet (13,5 Mt növek-
mény) is elérheti.
Hydrocarbon Processing

Újabb gáztávvezeték-építési
tervek

Ukrajna földgázszükségletének beszer-
zését Türkmenisztánból tervezi. En-

nek érdekében gáztávvezeték építését fon-
tolgatja. A vezeték nyomvonalára két el-
képzelésük van: a Kaszpi-tengeren át vagy
Türkmenisztán–Irán–Azerbajdzsán–Ör-
ményország–Grúzia nyomvonalon halad-
na, és a Fekete-tenger parti Feodosia váro-
sánál csatlakozna az ukrajnai földgázveze-
ték-hálózathoz. Ukrajna úgy véli, hogy ily
módon az összes földgázszükségletét tudja

fedezni, és így kiküszöbölheti az orosz im-
portot. (A türkmenisztáni földgázra azon-
ban Oroszország is igényt tartana, mégpe-
dig 30 éves idôszakra.)

Kelet-szibériai távvezeték építési terve
Kínai, orosz és dél-koreai hivatalos szer-

vek a kovjitinszkojei hatalmas földgáz- és
gázkondenzátum-mezô (becsült készlete:
mintegy 1,12 Tm³) földgázának értékesíté-
sét biztosító gáztávvezeték építésérôl tár-
gyaltak. A Kelet-Szibéria és Kelet-Ázsia kö-
zötti távvezeték létesítésében a dél-koreai
nemzeti gáztársaság is részt kíván venni.

Venezuela földgáztávvezeték építésérôl
gondolkodik

A növekvô földgázárak hosszú távú
földgázstratégiájának fejlesztésére buzdít-
ják Venezuelát. Venezuela olyan földgáz-
távvezeték építését tervezi, mellyel csatla-
kozhatna az USA és a Karib-tenger állama-
inak földgázpiacához. A távvezeték Vene-
zuela északi részérôl kiindulva, a Karib-szi-
geteken át haladna Florida államba. A víz
alatti létesítmény 4 Mrd USD költséggel, 5
év alatt megépíthetô lenne. A Világbank is
tanulmányozza a projekt megvalósítható-
ságát.
Pipeline and Gas Journal

A gáz áramlását könnyítô
anyag alkalmazása 
csôvezetékekben

ANalco/Exxon Energy Chemicals által
kifejlesztett áramlásjavító termék, a

„Gas Transmission Optimizer” (GTO) a
vezeték fémfelületén vékony kémiai bevo-
natot képezve, csökkenti a szállítóvezeték-
ben a súrlódási ellenállást és a csôfalközeli
turbulenciát. Az áramlási ellenállás csökke-
nésével csökken a csôfalkorrózió mértéke
és a korróziós termék, az ún. „fekete por”
mennyisége, amely sok problémát okoz a
vezetékekben, szerelvényekben. A fejlesztô
cég szerint a mezôkben szerzett alkalmazá-
si tapasztalatok azt mutatják, hogy a GTO
alkalmazásával akár 15%-os kapacitásjavu-
lás is elérhetô.
Pipe Line and Gas Industry

Színképelemzéses távérzéke-
lés vezetékek monitorozására

A z üzemek és távvezetékek monitorozá-
sára kifejlesztett új technológiával, a

hiperspektrális távérzékeléssel a korróziós
vagy egyéb okok miatt meghibásodott olaj-
vezetékekbôl kiszivárgó, egészen kis
mennyiségû (20 barrel) kôolaj is kimutat-
ható. Dr. Alexander Taylor részletesen is-
merteti a módszerrel elért eredményeket,

légi felvételekkel illusztrálva mutatja be al-
kalmazásának elônyeit. A módszerrel pon-
tosan meghatározhatók és körülhatárolha-
tók az üzemek területén vagy a távvezeté-
kek nyomvonala mentén kialakult
szennyezôdések. A veszélyeztetett vagy vé-
dett területek gyors feltérképezésével, a kis
szivárgások korai észlelésével megelôzhe-
tôk a jelentôsebb talajszennyezések, idô-
ben elháríthatók a környezeti károk és
csökkenthetôk a helyreállítási-rekultiváci-
ós költségek.
Pipeline and Gas Journal

Mikrohullámú emulzióbontás

A z Imperial Petroleum Recovery Corp.
(IPRC) által kifejlesztett, elektromág-

neses mikrohullámú sugárzással mûködô
emulzióbontó technológiát az Exxon Mo-
bil társaság kaliforniai Torrance finomító-
jának sómentesítô egységében tesztelték. A
mikrohullámok emulzióbontásra való al-
kalmassága eddig sem volt ismeretlen,
azonban az alkalmazók eddig nem tudták
megoldani az energia biztonságos és
egyenletes táplálását. Az új technológia
speciális mikrohullám-irányítója ezt a
problémát megoldotta. A sugárzás hatására
a tápban abszorbeált energia a hômérsékle-
tet mintegy 10 °C-kal növeli, így a mikro-
hullámos lépcsô után már nem szükséges
további melegítési folyamatot beiktatni. A
bontóegységbôl kilépô folyadékáram köz-
vetlenül szeparálható. A mikrohullámú
emulzióbontási technológia a termelési
vagy feldolgozási folyamatokban keletkezô
valamennyi olajbázisú emulziótípusra al-
kalmazható.

Az emulzióbontó rendszert mobil egy-
ségekben (szánkóra vagy trélerre szerelten)
gyártják, teljesen automatizált és moni-
torozható kivitelben.

A közlemény ismerteti a 8 hónapos teszt
eredményeit is.
Oil and Gas Journal

Földgázhidrátok kezelése ki-
netikus inhibitorokkal

ANémet Kôolaj-, Gáz- és Széntudomá-
nyi Társaság (DGMK) irodalmi és

gyakorlati kutatásai azt célozták, hogy a ve-
zetékekben kialakuló – gázból, vízbôl és
hidrátszemcsékbôl álló – szuszpenziót szi-
vattyúzható állapotban tartsák. Így nem
kell teljesen megszüntetni a hidrátszem-
csék képzôdését és növekedését, csak a lét-
rejövô szuszpenziót kell folyékony állapot-
ban tartani. A tudományos társaság jelen-
tésébôl kitûnik, hogy bizonyos polimerek
igen alkalmasak erre a célra. A laboratóriu-
mi, üzemi és terepi próbák eredményeinek
értékelése során a csíraképzôdést, a növe-
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kedést, az agglomerációt, a konzisztenciát,
valamint a falhoz tapadást vizsgálták. A
legjobb eredményt a VC–713 kátrány-
polimerrel érték el (különösen a csírakép-
zôdés és a növekedés tekintetében), de na-
gyon jó eredményt kaptak a polivinil-kap-
rolaktámmal (PVCap) és a fagyásgátló
peptidekkel is.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Németország újabb föld alatti
gáztárolója

E lkészült a Gas Union GmbH föld alat-
ti gáztárolója Reckrodban. A 150

MDM ráfordítású tároló egy 800 m-tôl
1100 m-ig terjedô mélységben lévô só-
dómban kiképzett (kioldott) két kaverná-
ból áll. Egy-egy tároló átmérôje kb. 75 m,
magassága 230 m, térfogata 360 000 m³. A
Gas Union GmbH a tárolóból 500 km
hosszú távvezeték-hálózaton keresztül ter-
vezi ellátni Hessen tartomány és a vele ha-
táros területek fogyasztóit.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Motorhajtóanyag-töltôállo-
mások megszüntetése Né-
metországban

AKôolajipari Szövetség (MWV) adatai
szerint a benzinforgalom 2000 elsô 9

hónapjában a vártnál (1,1%/év) nagyobb
mértékben, 4%-kal csökkent. Nem tud-
ni, hogy ez összefügg-e a nagy benzin-
árakkal, vagy az öko-adó vita következ-
ménye. A szövetség legutóbbi prognózisa
szerint 2010-ig kereken 4000 motorhaj-
tóanyag-töltôállomást kell bezárni ah-
hoz, hogy a fennmaradó 12 500 állomás
egyenként elérje a gazdaságilag ésszerû-
nek tartott 4 Mliter/év forgalmat. (A je-
lenlegi átlagos forgalom: 3,35 Mliter/év
állomásonként.)
Erdöl, Erdgas, Kohle

Tengervíz alkalmazása
rétegrepesztéshez

A z Eni/Agip és a Texaco társaság két
tengeri mezôben (az Adrián és a Mexi-

kói-öbölben) sikeresen alkalmazta a repesz-
tési mûveletekhez bázisfolyadékként a ten-
gervizet. A tengervizet polimermentes,
viszkoelasztikus felületaktív anyaggal
(„Clear Frac” repesztô folyadékkal) kever-
ték. Ez az új repesztô fluidumrendszer kivá-
ló reológiai tulajdonságai miatt a szokásos
módszereknél kisebb súrlódási nyomást
biztosított, egyszerûsítette a folyamatot,
ezáltal jelentôs berendezési és mûveleti idôt
takaríthattak meg, és csökkenthették a

technológia anyagszükségletét. Az új re-
pesztô folyadékkal eredményesebben hajt-
hatók végre a csévélt termelôcsöves repesz-
téses serkentések is. (Az adriai Giovanna
mezôben történt alkalmazásról a BKL
2000/9–10. számában adtunk hírt. A szerk.)
World Oil

Integrált geológiai és
tárolótelep-szimuláció 
eredményei

J . Hassing és társai új szimulációs modell
lényegét és a vele elért eredményeket is-

mertetik. A modell megalkotásánál figye-
lembe vették a mezô döntô fontosságú ter-
melési adatait, valamint a 3D-os szeizmi-
kus mérések amplitúdó- és mélységi térké-
peit. Az ismertetett esetben egy kínai mezô
készletét eredetileg 26 Mbarrelre becsül-
ték. Az új modellezési és értékelési mód-
szerrel készített új becslés eredményeként

108 Mbarrel kinyerhetô olajkészletet álla-
pítottak meg. A szerzôk rámutatnak a szo-
kásos szimulációs modellekkel végzett
becslések hibáira.
Journal of Petroleum Technology

Súrlódás csökkentése ferde
kutakban

A legtöbb nagy hajlásszögû fúrásnál a
hosszúság növelésének elsôdleges kor-

látja a súrlódási veszteség. A Colin J. Mason
és társai által ismertetett roller alapú tech-
nológia erôsen csökkenti a mechanikai súr-
lódást. Több konkrét alkalmazási példával
bizonyították, hogy az új eszköz mûködése
független a fúrófolyadék típusától, az üze-
meltetô bármilyen – esetenként kisebb költ-
ségû – folyadékrendszert is választhat (pl.
vízbázisú iszapokat, melyek jobban megfe-
lelnek a környezetvédelmi elôírásoknak).
World Oil

Turkovich Gy.
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A föld alatti gáztárolás helyzete Németországban

N émetország 1999-ben tovább bõvítette föld alatti földgáztároló-kapacitását: a 39
tárolótelep összesen 18 Mrd m³ mobilgáz tárolására alkalmas. A folyamatban lévõ,

valamint a tervezett bõvítésekkel 23 Mrd m³-re növelik az ország mobilgáz-tárolási kapa-
citását.

A német föld alatti gáztárolás fôbb jellemzôi  
Pórus- Kaverna- Összesen
tároló tároló

Mobilgáz térfogat „üzemben”, Mrdm3 12,5 5,8 18,3
Maximális kivétel, Mm3/nap 193,9 212,2 406,1
A mobilgáz elméleti rendelkezésre állása, nap 65 27 45
A tárolók száma „üzemben levõk”, db 23 16 39
Mobilgáz „tervezés vagy építés alatt”, Mrdm3 1,2 3,4 4,6
Tárolók száma, „tervezett vagy építés alatt”, db 3 14 17
Mobilgáz összesen, Mrdm3 13,7 9,3 23,0

Németország  föld alatti gáztároló-kapacitása  a nemzetközi összehasonlítás tükrében:

Ország A tárolók száma Max. mobilgáz-
térfogat, Mrdm3

FÁK országai 46 126
USA 393 94 – 102
Németország 39 18,3
Olaszország 9 15,1
Kanada 37 10,5 – 12,5
Franciaország 15 10,8
Egyebek* 27 18,0
Világ: 566 293 – 303

*Belgium (2), Bulgária (1), Dánia (1), Anglia (2), Horvátország (1), Ausztria (5), Lengyel-
ország (4), Szlovákia (1), Spanyolország (2) Cseh Köztársaság (4), Magyarország (4).

Megjegyzendõ: Németország 12 föld alatti tárolója alkalmas  folyékony szénhidrogé-
nek tárolására. Ezt a 12, összesen 110 kavernából és egy leállított bányából álló telepet el-
sõsorban a krízisesetek igényeinek kielégítésére, valamint a feldolgozó üzemek termelési
ingadozásának kiegyenlítésére szolgáló motorbenzin, középpárlatok, nehézfûtõolaj
tárolására használják.
Erdöl, Erdgas, Kohle



„Az új évezred kihívásai” mottó jegyében rendezte meg a MOL Rt. az európai gázipar rangos eseményét, a 7. Gázkereskedelmi konfe-
renciát. Az iparág hazai és nemzetközi intézményeinek, gazdálkodó egységeinek képviseletében közel 200 szakember vett részt a kon-
ferencián, ahol a plenáris ülésen és 4 szekcióban összesen 24 elôadás hangzott el.
Az elôadássorozat Mosonyi Györgynek, a MOL Rt. vezérigazgatójának más irányú elfoglaltsága miatt Áldott Zoltán vezérigazgató-
helyettes zárszavával ért véget.
A hagyományoknak megfelelôen a konferencián adták át a Petroltraining Alapítvány díját, a Gázláng Díjat. Az 1997-ben alapí-
tott rangos díjat ez évben dr. Laklia Tibor nyugalmazott miniszteri fôtanácsos kapta.

A KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELÔADÁSOK
Plenáris megnyitó ülés
A magyar energetikai modell és a piacnyitás

Dr. Matolcsy György 
miniszter, Gazdasági Minisztérium

A MOL Rt. gázüzletének átalakítása, felkészülés a piacnyitásra
Hernádi Zsolt 
az Igazgatóság elnöke, MOL Rt.

Az energiapiaci liberalizáció felgyorsítása – a belsô gázpi-
ac megvalósításáért tett lépések

Klaus Geil 
Administrator, Internal Energy Market Unit, DG for
Energy and Transport, European Commission

A gázellátóktól elvárt piaci magatartás jellemzôi
Kuhl Tibor 
vezérigazgató, Dunamenti Erômû Rt.

1. Szekció
Piacnyitás és az EU gázdirektíva folyamatai

Az EU direktívák hatása a közép-európai liberalizációra
– a hosszú távú sikeresség stratégiája

Cristobal Burgos
Head of Gas Unit, European Commission

A földgázszállítás általános feltételei Európában
Dr. Fritz Gautier
az Igazgatóság tagja, Ruhrgas
az Igazgatóság elnöke, RGE

Gáztárolás a liberalizált piacokon
Yannick Guerrini
tanácsadó, ENSZ Gázcentrum

A hosszú távú szerzôdések kezelése a liberalizált gázpiacokon
Stan Brownell
elnök, NUI Energy Brokers

A gázpiaci liberalizáció hatásai a gáz infrastruktúra
eszközfinanszírozására

Dr. Peter Kaul
ügyvezetô igazgató, hosszú lejáratú hitelezés veze-
tô/fejlôdô piacok, Dresdner Kleinwort Wasserstein

2. Szekció
A földgázpiac új perspektívái

A berlini diszpécserközpont jelentôsége és mûködése
Jurij Alexandrovics Zajcev
vezérigazgató-helyettes, Gazexport

Gas Hub Baumgarten – egy közép-európai gázkereskedelmi
központ létrehozása

Dr. Herbert Strobl
ügyvezetô igazgató, Gas Hub Baumgarten GmbH

Gáz hub-ok és tôzsdék fejlôdése Európában
Arne Fjeldstad
ügyvezetô igazgató, SAF Management A/S

Gáz tranzit Ukrajnán keresztül
Ivan Diyak
elnöki tanácsadó, Naftogaz Ukraine

Megújulás elôtt a jugoszláv gázipar
Dr. Branislav Adjanski
mûszaki igazgató-helyettes, NIS

3. Szekció
Magyarország – üzleti modell

A szabályozó szerepének vizsgálata
Dr. Kaderják Péter
fôigazgató, Magyar Energia Hivatal

A gázszolgáltatók elôtt álló feladatok a piacnyitás tükré-
ben. Vállalati fúziók

Dr. Laczó Sándor
Gázszolgáltatók Egyesülése
vezérigazgató, ÉGÁZ Rt. – DÉGÁZ Rt.

Törvényi szabályozás és a MOL Rt. kapcsolata
Dr. Faludi Zoltán
Köves & Partner Clifford Chance

A MOL Rt. válasza az új helyzetre – 3 társaság
Szemmelveisz Zoltán
ügyvezetô igazgató, MOL Rt.

Panel szekció: Körkép a piacnyitásról
Nyitó elôadás

Solti Károlyné
igazgató, MOL Rt.
Felkért hozzászólók:
Horváth J. Ferenc – igazgató, Magyar Energia Hivatal
Kruppa Ignác – vezérigazgató, Nitrogénmûvek Rt.

4. Szekció
Nemzetközi energiapiaci szervezetek

tevékenysége

Az európai gázpiacok fejlôdése
Sylvie Cornot-Gandolphe
gázszakértô, International Energy Agency

Az európai gázipar (Eurogas, GTE) szerepe a szabályozási
folyamatban

Margot Loudon
deputy general secretary, Eurogas

Az IGU szerepe a nemzetközi gázpiac mûködésében
Boleslaw Rey
bizottsági tag, International Gas Union
igazgató, Polish Oil and Gas Coimpany

Gázipari projektek finanszírozásának
Ucsaikina Ljudmilla
Stratégiai tervezési osztályvezetô, Gazprom

A magyar energetika helyzete az elmúlt évtizedben 
– különös tekintettel az árakra

dr. Molnár László
információs igazgató, „Energia Központ”

Zárszó
Mosonyi György
vezérigazgató, MOL Rt.


