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Szaklektor: dr. Deák Gyula

Dr. WILDE, György, Mining engineer, B.Sc. (Mine
Eng.), Chairman of the Hungarian Geo-Thermal
Association: How to go ahead? Thoughts relat-
ed to the 17th World Oil Congress

How to go ahead? An idea begins to show up.
We clearly progress in accepting the idea
(although the rate and degree of such progress
may differ in each region) that environment-
friendly engine fuels should be produced, by
reducing the aromatic, olefin and sulfur content
of the gasoline. These products can be produced
after having implemented extremely expensive
investments, leaving a key question open:
whether the governments are willing to provide
assistance to the oil industry in this regard.

Szakosztályunk
vezetôségének évzáró ülése 
(Budapest, 2003. január 30.)

AKõolaj-, Földgáz- és Vízbányá-
szati Szakosztály vezetõsége janu-

ár 30-ai ülésén értékelte a 2002-es év-
ben végzett munkát, és körvonalazta a
2003-as feladatokat. A vezetõségi ülé-
sen jelen volt: Barabás László, Bogdán
Gyõzõ, Dallos Ferencné, Götz Tibor, Jár-
mai Gábor, Kassai Lajos, Kelemen József,
Keresztes N. Tibor, Körösi Tamás, Kovács
János, dr. Meidl Antalné, id. Õsz Árpád,
Õsz Árpádné, dr. Pataki Nándor, dr. Sza-
bó György, Tóth Andrásné, Tóth Béla.
Õsz Árpád szakosztályelnök üdvözlõ
szavait követõen néma felállással adóz-
tunk az év folyamán elhunyt tagtársa-
ink: Hegyi Zsolt, Jolsvai Arthur, dr.
Kõrössy László, Kõvári János, Nagy Lajos,
Reich Lajos, Solti Károly, Szegesi Károly,
Szabó Ferenc, Virrasztó József, dr. Zakó

Vilmos emlékének. Ezután a követke-
zõkrõl tanácskoztunk:

• A szakosztály 2002. évi tevékeny-
sége (Õsz Árpád és Kovács János)

• A 2003. évi feladatok (Õsz Árpád)
• Egyebek (tagdíjfizetés, kitüntetési

javaslat, újságkiadás, BKL-monográfia,
a budapesti helyi szervezet újraszerve-
zése, zászlók adományozása stb.).

A szakosztály tevékenységének
értékelése

A 2002. évben végzett munka során
eleget tettünk a két legfontosabb célki-
tûzésünknek: a szakmai ismeretek
bõvítésének és a hagyományápolásnak. 

A szakosztályi munkáról részletes be-
számoló készült, ehhez id. Õsz Árpád és
Kovács János csak rövid kiegészítést fûzött: 

– Kiemelten sikeres rendezvények: a
bázakerettyei kõolajmezõ felfedezésé-
nek 65. évfordulója, valamint a hajdú-
szoboszlói földgázbányászat 40. évfor-
dulója alkalmából rendezett szakmai na-
pok, a XXV. Nemzetközi Olajipari
Konferencia és Kiállítás, a földgázhasz-
nosítás aktuális kérdéseirõl szervezett
konzultáció, a hagyományos Borbála-

napi ünnepségek, valamint a MOIM
rendezvényei (könyvbemutatók, kiállí-
tások) és szakestélyek. A legsikeresebb
szakmai fórumunk a vándorgyûlés
(XXV. Nemzetközi Olajipari Konferen-
cia és Kiállítás) volt, errõl több vezetõsé-
gi tag is említést tett, megköszönve a
MONTAN-PRESS Kft. munkatársai-
nak áldozatos tevékenységét, mellyel
hozzájárultak a tanácskozás sikeréhez.

– Lapkiadásunk – a MOL Rt.
szponzori tevékenységének köszön-
hetõen – zavarmentes volt, bár – a
pénzügyi keret jóváhagyásának elhú-
zódása miatt – az egyes számok némi
késedelemmel jelentek meg. Egyesü-
letünk vezetõsége benevezte lapunkat
a Magyar Tudományos, Üzemi és
Szaklapok Újságíróinak Egyesülete ál-
tal 2002-ben meghirdetett Szerkesztõi
Nívódij-pályázatra, melyen elismerés-
ben részesült. 

– Az OMBKE megalakulásának 110
éves évfordulója tiszteletére az egyesü-
let vezetõsége közös, külön BKL-szá-
mot kíván megjelentetni, ennek össze-
állításában Csath Béla és Dallos Ferencné
tagtársak mûködtek közre.

EGYESÜLETI HÍREK



Az egyesület nemzetközi együttmû-
ködési kapcsolatai: szakosztályunk
tagjai részt vettek az Erdélyi Mûszaki
Tudományos Társaság (EMT) által
rendezett Bányászati-kohászati-föld-
tani tudományos konferencián, a sel-
mecbányai szalamander-ünnepségen
és az Arnoldsteini Knappen und
Hüttentagon.

Sok idõt fordítottak helyi csoport-
jaink és szakosztályunk vezetõi a tag-
létszámok felülvizsgálatára, valamint
a tagdíjfizetési fegyelem betartatásá-
ra. A nagyrészt személyes megkeresé-
sen alapuló felülvizsgálat eredménye:
a 2002. év végén regisztrált szakosztá-
lyi létszámunk 326 fõ volt. Novem-
berben megalakult a szakosztály új
helyi csoportja. Az OMBKE választ-
mánya decemberi ülésén jóváhagyta a
KFVSZ újabb helyi szervezetének
megalakulását. A Földgázszállítási
Szakcsoportnak jelenleg 23 tagja van,
2003. január 1-jétõl funkcionál, Be-
regdaróc székhellyel.

Szakosztályunk és az SPE Magyar
Szekciója közötti jó együttmûködést
példázza a Szent László sétahajón
szervezett közös szakestély, valamint a
XXV. Nemzetközi Olajipari Konfe-
renciához kapcsolódóan megrendezett
soros SPE-szekcióülés is. 

A 2003. évi fontosabb feladatok 
– Éves rendezvényterv összeállítása

(február végéig).
– A lapkiadás anyagi forrásainak

biztosítása, közös egyesületi lapkiadási
koncepció kidolgozásában való közre-
mûködés. 

– A taglétszám stabilizálása, a buda-
pesti tagok összefogása, a helyi szerve-
zet újraélesztése (a feladattal Kõrösi Ta-
más alelnököt bízta meg a vezetõség).

– A tagdíjfizetési fegyelem betartatása. 

Egyebek keretében a szakosztály
tevékenységét érintõ kérdésekrõl dön-
tött a vezetõség:

– Anyagi lehetõségeinek korlátai mi-
att a szakosztály az idén már nem fizeti
saját költségvetésébõl a nyugdíjasok tag-,
illetve regisztrációs díjait. Az érintett
tagtársakat errõl levélben kell értesíteni.

– Több szakosztályi rendezvény fé-
nyét emelte az Alföldi Olajbányász Fú-
vószenekar. Ennek elismeréseként
szakosztályunk zászlót adományoz a
zenekarnak. Az átadásra azon az idei
minõsítõ hangversenyen kerül sor,

melyet a zenekar a szakosztálynak
ajánl.

– Kezdeményezzük egyesületünk
vezetõivel történõ megbeszélésen,
hogy az OMBKE adományozzon
zászlót az Erdélyi Mûszaki Tudomá-
nyos Társaságnak. A költségek ará-
nyos részét szakosztályunk vállalja.

– A vezetõség elfogadja a BKL
Kõolaj és Földgáz lap 1986–2002
évekrõl készített monográfiáját, és ki-
adásáról – az egyesület döntésének fi-
gyelembe vételével – intézkedik.

– 2004-ben lejár több cikluson át
vezetõi tisztet betöltött elnökünk és tit-
kárunk mandátuma. Õsz Árpád kéri a
vezetõség tagjait kezdjék el az elõkészítõ
munkát az új vezetôk jelölésére.

– Õsz Árpád – a MOIM igazgatójának
kérésére – támogatást, illetve közremû-
ködést kért a MOIM Alapítvány által el-
nyert PHARE CBC pályázat elkészíté-
séhez. (Az ezt célzó felhívás lapunk
2002/9–10. számában jelent meg.)

– Intézkedni kell szaklapunk elekt-
ronikus változatának mielõbbi elindí-
tásáról. Az erre a célra tett anyagi fel-
ajánlását dr. Szabó György ismételten
megerõsítette. 

– A vezetõség megbízta dr. Szabó
Györgyöt, hogy a gázellátás törvényi
szabályozásával kapcsolatos munkák-
ban a szakosztály képviseletében ve-
gyen részt. 

– A szakosztály vezetõségének el
kell érnie, hogy a tagok cikkírói, tudó-
sítói kedve növekedjen. Meg kell újíta-
ni a szerkesztõbizottságot, fel kell ven-
ni a kapcsolatot a MOL Rt.-ben kije-
lölt referenssel (Székely Péter mûszaki
titkár) a társasági tevékenységet érintõ
szakcikkek és híranyagok biztosítása
érdekében. 

– Az elhangzottakhoz hozzászólt dr.
Szabó György (vándorgyûlés, BKL KF
monográfia kiadása, gáztörvény elõké-
szítése témában), Götz Tibor (a buda-
pesti tagok összefogása, ellenõrzõ bi-
zottsági és vezetõségi összejövetelek
témában), Jármai Gábor (MOIM
PHARE pályázat témában),  dr. Meidl
Antalné (tagnyilvántartás, tagdíjfize-
tés, budapesti szervezet alakítása té-
mában), Barabás László,  dr. Pataki
Nándor (a budapesti tagok összefogása,
a vezetõségi ülések gyakorisága, vala-
mint az egyesületi munkabizottságok
témáiban),  Dallos Ferencné (lapkiadás,
egyesületi jubileumi kiadvány készíté-
se témában).

Az ülés végével Õsz Árpád szakosztály-
elnök megköszönve a tagság, a
vezetõség, valamint a MONTAN–
PRESS Kft. által végzett eredményes
munkát, mindenkinek további kitartó si-
keres munkát kívánt.

(dé)

Elôadások

A Magyarhoni Földtani Társaság 
társulati ülése
(Budapest, 2002. szeptember 23.)

A z MFT Tudománytörténeti Szak-
osztálya, és Ásványtan Geokémiai

Szakosztálya közös elõadói ülésén a
következõ elõadások hangzottak el:

Dr. Dobos Irma: „Schmidt Eligius Ró-
bert emlékezete” (az elõadó a 100 évvel
ezelõtt született Schmidt Eligius Róbert
bányamérnök-geológus életútjáról és
elsõsorban a Földtani Intézetben végzett
kiemelkedõ tevékenységérõl – a szénhid-
rogén-kutató mélyfúrások földtani érté-
kelése, Magyarország vizeinek vízföldta-
ni feldolgozása, ásványi anyagok elõfor-
dulásainak felkutatása stb. – tudományos
és társadalmi munkásságáról beszélt).

Csath Béla: „A hazai kútfúrás törté-
nete és a M. Kir. Állami Földtani Inté-
zet kapcsolata az 1919. évi XVIII. tc.
megjelenéséig.” [Az elõadó az artézi
kútfúrás hazai kialakulásáról, a Magyar
Állami Földtani Intézet (MÁFI)
szerepérõl, a tevékenység szabályozat-
lansága miatt bekövetkezett szaksze-
rûtlen kútmélyítésekrõl, majd annak
törvényi szabályozásáról szólt.]

(Cs. B.)
* * *

Budapest, 2003. január 14.
Dr. Bárdosy György, az MTA rendes
tagja és dr. Fodor Béla, az MGSZ osztály-
vezetõje az OMBKE Bányászati Szak-
osztály Budapesti Helyi Csoportjának
felkérésére tartott nagysikerû elõadást
„Új lehetõségek készletszámítások bi-
zonytalanságának meghatározására.
Mit jelent ez a bányavállalkozóknak?”
címmel.

MTESZ-hírek 

AMûszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége 2002. évi

tisztújító küldöttgyûlésein lezajlott vá-
lasztásokon a következõ kollégáink,
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tagtársaink kaptak bizalmat a tagság-
tól, és váltak a központi vezetõség tag-
jává: Dallos Ferencnét a Zala megyei
Szervezet alelnökévé, id. Õsz Árpádot a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szer-
vezet alelnökévé.

Az MTESZ megyei és területi
vezetõi 2003. január 23-án Budapesten
választották meg dr. Valastyán Pált, a
Csongrád megyei Szervezet elnökét az
MTESZ központ alelnökének, aki eb-
ben a tisztében az MTESZ 7 regioná-
lis szervezetének képviseletét látja el. 

Megválasztott tágtársainknak gratulá-
lunk és további sikeres munkát kívánunk.

(a szerkesztõség)  

Hagyományfolytatás

AGeoinform Kft. Geológiai Szerviz
Üzeme hagyományt teremtett az-

zal, hogy évenként a szeptemberi bá-
nyásznap környékén egy-egy szakmá-
hoz kapcsolódó helyet meglátogatnak.
2002-ben Eger környékére kirándultak.

2002. szeptember 20-án a munkaidõ
után indultak Szolnokról, és a kora esti
órákban érkeztek meg Eger-Szépasz-
szonyvölgybe. A vadonatúj Hotel Villa
Völgy-ben történt elhelyezkedés után
vidám hangulatú borkóstolóval terem-
tették meg az alapot a vacsorának.

21-én egész napos városnézés, vár-,
minaret- és múzeumlátogatás, „Eger-
napja” programjainak és a kirakodóvá-
sárnak, majd a közép-európai szenior
úszóverseny megtekintése volt a prog-
ram, a nemrég átadott – Makovecz Im-
re által tervezett – városi fedett uszo-
dában, ahol drukkolhattak egy régi
olajos kollégának, aki ma már többszö-
rös szenior magyar, európa- és világ-
bajnok. Ezután került sor az ünnepi
bányásznapi megemlékezésre és va-
csorára, amelyet hajnalig tartó beszél-
getés és tánc követett.

22-én látogattak ki Bükkszékre, ahol
65 éve, 1937. április 28-án indult meg,
és 10 évig tartott a kõolaj-kitermelés.
Megnézték a régi kõolajmezõ terüle-
tét, a Salvus-hévízre épült strandot, és
megkoszorúzták a 60. évfordulóra el-
helyezett emléktáblát (1. kép). Megem-
lékeztek a bükkszéki kõolaj-mezõ meg-
találásáról, termelésérõl, jelentõsé-
gérõl és utóéletérõl, amelyet a ma már
világhírû „Salvus”-hévíz fémjelez,
Minden résztvevõ kézhez kapott két
cikket: Dobos Irma–Kassai Lajos: A
bükkszéki „Salvus”-hévízkészlet – és

minõségbeli vál-
tozása [Kõolaj és
Földgáz 20. (120.)
évfolyam 6. szám,
181– 188. o.,
1987. június] és id.
Õsz Árpád: Hat-
van éve találták
meg a bükkszéki
k õ o l a j m e z õ t
[Kõolaj és Földgáz
30. (130.) évfo-
lyam 10. szám,
272–283. o., 1997.
október], hogy
bõvebb ismeretekre is szert tegyenek a
kirándulók.

Hazafelé jövet a Siroki várat is meg-
tekintették, és annak ellenére, hogy az
esõ egy kissé megtépázta a kiránduló-

kat, a bátrabbak felmentek a vár legma-
gasabb csúcsára is.

A jól sikerült kirándulásnak jövõre
is lesz folytatása.

(Id. Õsz Árpád)
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1. kép

„Mozgásban a földgázüzlet”

8. Gázkereskedelmi konferencia
Idõpontja: 2003. június 18-19-20.
Helyszíne: Budapest, Corinthia Aquincum Hotel
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.

Témakörei:
1. EU-piacnyitás, hazai felkészülés

• Eu-tapasztalatok, jogharmonizáció
• Befagyott költségek
• Közszolgáltatás

2. Szabályozó hatóság szerepe
• Szabályozó az EU-ban
• Hazai irányelvek
• Piaci szereplõk szempontjai

3. Ellátásbiztonság
• Gázigények és befolyásoló tényezõi
• Források, kapacitások
• Tárolás stratégiai szerepe

4. Kockázatkezelés
• Árkockázat és modellezés
• Kockázattényezõk
• Árvolatilitás, referencia

Információ a szervezéssel kapcsolatban:
MONTAN-PRESS 

Rendezvényszervezõ, Tanácsadó és Kiadó Kft.
E-mail: montanpress@axelero.hu

Tel.: (1) 201 8083 • Fax: (1) 201 8948



Megemlékezés szakmánk
jeles évfordulóiról

75 évvel ezelôtt mélyült az elsô 
szegedi hévízkút

A z 1879-es nagy árvíz után újjáépült
Szeged vízellátását artézi kúttal,

fürdõjének ellátását hévízzel akarta biz-
tosítani a város vezetõsége. 1887-ben
Zsigmondy Bélával artézi kutat fúrattak.
A hévízkutat a hajdúszoboszlói hévíz-
kút mintájára akarták kivitelezni, állami
költségen. A hévízkút helyének kijelö-
lésében közremûködött Pávai Vajna Fe-
renc, Sümeghy József és Buócz Károly. A
fúrási munkákat a fúrási tervet készítõ
Buócz Károly városi mérnök, valamint
Berzenczey Domokos városi fõmérnök
irányította. A 6x6 m alapterületû, 20
méter magas fúrótornyot a városi gõz-
fürdõ közelében, a Tisza Lajos körút és
a Kossuth Lajos sugárút keresztezésé-
ben lévõ téren állították fel. A fúrást
1927 áprilisában szárnyasfúróval, öblí-
téses rendszerrel, kézzel forgatva kezd-
ték meg. A fúrást – béléscsõhiány miatt
– 954 m-es mélységben abba kellett
hagyni, a szûrõt 931–944 m közé épí-
tették be. Munkájuk mégis eredményt
hozott, a korabeli újság szerint: Hét hó-
napos szakadatlan munka után 58 °C-
os víz jön 944 m mélységbõl. 1927. ok-
tóber 12-e a szegedi hõforrás születés-
napja.” A kút a várt 44 °C-os vízzel
szemben 52 °C-os alkáli-hidrokar-
bonátos hévizet adott. Patzauer Dezsõ
szesz-, élesztõ- és likõrgyáros és dr. Sajó
Lajos tiszti fõorvos szorgalmazására a
vizet gyógyvízként is forgalmazták, mi-
után 1938. február 9-én gyógyjelleg el-
ismerést kapott. Az elsõ szénsavval telí-
tett palackok márciusban forgalomba is
kerültek, a gyógyvíz helyi fogyasztására
pedig modern vonalú ivócsarnok épült.
A „gyógyforrássá” lett artézi kút név-
adója Patzauer Dezsõ Anna nevû lánya
lett. Az „Anna-kút” fölé 1982-ben tán-
coló nõalakkal díszített oszlopot állítot-
tak. (A kút mélyítésérõl igen részletes
adataink vannak, mivel a mûszaki és
földtani anyagot Schmidt Eligius Róbert
bányamérnök feldolgozta doktori
disszertációjához.)

(Csath Béla)

65. éve üzemel a bázakerettyei olaj-
mezô
(Szakmai nap, Bázakerettye, 2002.
november 15.)

2002. november 18–19-én volt 65
éve, hogy a B–2 jelû kút 3. sz. kútvizs-

gálata során ipari méretû kõolaj- és gáz-
termelést tapasztaltak. Hazánk elsõ kõ-
olajmezõje termelésbe állításának évfor-
dulóját szakmai nappal és jól sikerült
szakestéllyel ünnepelte meg a MOL Rt.
KTD nagykanizsai Olajtermelési Egysé-
ge, és az OMBKE KFVSZ Dunántúli
Helyi Szervezete, a bázakerettyei
Déryné Mûvelõdési Házban. A szép ve-
rõfényes õszi napon egykori és jelenlegi
„olajosok”, szakmánk korábbi és mai mû-
velõi, iparágunk és egyesületünk vezetõi
gyülekeztek az elsõ ipari méretû olajter-
melést adó B–2 jelû kútnál lévõ olajipari
emlékmûnél, hogy a nap emlékére meg-
koszorúzzák azt. Az OMBKE KFVSZ
helyi szervezete nevében Jármai Gábor és
dr. Meidl Antalné, a MOIM nevében
Srágli Lajos és Buda Ernõ, a Bázakerettyei
Önkormányzat nevében Szép Ferenc és
Fülöp Miklós helyezték el koszorúikat. A
koszorúzási ünnepség az elhunyt olajbá-
nyászok emlékére – az öt évvel ezelõtti
ünnepség keretében Bázakerettye köz-
pontjában – felállított kopjafánál folyta-
tódott (1. kép). Az ünneplõknek nem
mindennapi mûvészi élményben volt ré-
szük, amikor visszatérve a mûvelõdési
házba megtekinthették
Benkóczy Péter „nativ” festõ
tárlatát. A mûvészi tehet-
séggel megáldott egykori
kollégánkat és feleségét,
Szakony Márta olajmérnö-
köt Jármai Gábor operatív
egységvezetõ, az OMBKE
KFVSZ Dunántúli Helyi
Szervezetének elnöke kö-
szöntötte, majd Horváth
Róbert aranyokleveles bá-
nyamérnök méltatta a mû-
vész munkásságát.
Benkóczy Péter okl. olaj-
mérnök, gázipari szakmér-
nök, a PANRUSGAS egy-
kori marketing igazgatója,
jelenleg a MEH vezetõ fõ-
tanácsosa – a családi tradí-
ciót követve – 1998-tól
kezdett aktívan festeni. El-
sõ kiállítása 1999-ben volt
„Barangolásaink” címmel.
A bázakerettyei bemutat-

kozás a mûvész 12. kiállítása volt. A be-
mutatott alkotások – és a francia imp-
resszionizmus hangulatát idézõ 25 kép –
a mediterrán térségben, Erdélyben és a
hazai tájakon szerzett személyes élmé-
nyeinek ihletésébõl fakadtak. 

Az ünnepi események a szakmai
elõadói üléssel folytatódtak. A szakmai
nap résztvevõit – köztük Holoda Attila,
Makay Károly MOL Rt. ágazati igazga-
tókat, dr. Esztó Pétert, az MBH elnökét,
Kudela Józsefet, a BDSZ elnökét,
Czémann Miklóst, a ROTARY  Rt. ve-
zérigazgatóját és id. Õsz Árpádot, az
OMBKE KFVSZ elnökét – Jármai
Gábor köszöntötte, akik elhunyt bá-
nyásztársaikra, a harangjáték hangjai
mellett, néma felállással emlékeztek. A
következõ elõadások hangzottak el: 

• „Budafa-mezõ 65 éve. Mûvelési és
termeléstechnikai eredmények”   Elõ-
adó: Paczuk László, olajtermelési vezetõ.

• „Fokozott hatékonyságú olajter-
melés és a gázkúpképzõdés megszün-
tetése sókristályokkal” – Dr. Koncz Ist-
ván, dr. Megyeri Mihály, Szittár Antal
és dr. Tiszai György szerzõk elõadását
dr. Koncz István és Szittár Antal inter-
pretálta, egy 6 kutas kísérlet megvaló-
sításának gazdasági vonatkozásaival
pedig V. Hajdú Ottília egészítette ki. 

• „Az olajiparon túli fejlõdés lehe-
tõségei”. Elõadó: Szép Ferenc polgár-
mester, Bázakerettye.
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HAZAI HÍREK

(folytatás a 17. oldalon)

1. kép
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ÖNÁLLÓ SZAKCIKKEK (témakörök szerint)

Témakör Folyóiratsz.          Oldalsz.
Ásványi anyagok feltárása
ID. ÕSZ ÁRPÁD: Az elsõ magyarországi földgázkitörés.........................................................1–2 3–9
BUDA ERNÕ: Látogatás a „Mohamed Barvani Drilling Overseas
Ltd.” szíriai fúrásainál ...............................................................................................................3–4 29–32

Energiagazdálkodás
ALMÁSI MIKLÓS – RÁCZ LÁSZLÓ DR. : Új energiapolitikánk
– a kõolaj változatlan szerepben ................................................................................................5–6 53–63
NÉMETH GUSZTÁV: A mélységihõ-bányászat lehetõségei Magyarországon ....................7–8 86–90
ÁRPÁSI MIKLÓS DR.: A termálvíz többcélú hasznosításának
helyzete és lehetõségei Magyarországon ................................................................................9–10 109–121

Geotermia
NÉMETH GUSZTÁV: A mélységihõ-bányászat lehetõségei Magyarországon ....................7–8 86–90
ÁRPÁSI MIKLÓS DR.: A termálvíz többcélú hasznosításának
helyzete és lehetõségei Magyarországon ................................................................................9–10 109–121

Szénhidrogén-kitermelés és -elôkészítés
TIHANYI LÁSZLÓ DR.: Súrlódási tényezõ – a gázhálózati modellek
kulcsparamétere ........................................................................................................................7–8 81–90

Szénhidrogén-szállítás
TIHANYI LÁSZLÓ DR.: Súrlódási tényezõ – a gázhálózati modellek
kulcsparamétere ........................................................................................................................7–8 81–90

Történetírás, múzeumi tevékenység
ID. ÕSZ ÁRPÁD: Az elsõ magyarországi földgázkitörés.........................................................1–2 3–9
TOLNAY LAJOS DR.: 110 éves az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület ..................................................................................................................1–2 1–2
BENCZE GÉZA DR.: Beszélgetések az olajiparról
(az ipartörténeti visszaemlékezések jelentõsége) ......................................................................3–4 33–34
Az OMBKE megalakulásának 100. évfordulója tiszteletére kiadott
jubileumi közös szám.............................................................................................................11–12 137–217

NÉVMUTATÓ

Almási Miklós. ...............................................................................................................................................53–63
Árpási Miklós dr. .......................................................................................................................................109–121
Benke László dr. ................................................................................................................................................105

A Bányászati és Kohászati Lapok 
Kôolaj és Földgáz

2002. évi tartalommutatója
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Buda Ernõ......................................................................................................................................................29–32
Bencze Géza dr. .............................................................................................................................................33–34
Csaba József dr...................................................................................................................................................107
Csath Béla .................................................................................................28, 43–44, 46–47, 74, 78, 108, 125–127
Cseh Béla...........................................................................................................................................................131
Czibulka Péter.....................................................................................................................................................45
dé (Dallos Ferencné).....................................................................24–26, 40–42, 44, 64–66, 69–74, 76–78, 80–81

91–95, 99, 100–106, 121, 125, 132–136, 9–10/B III 
Debreczeni-Droppán Béla ........................................................................................................................128–129
Farkas Iván.......................................................................................................................................................... 26
Gagyi Pálffy András dr. ....................................................................................................................5–97,127–128 
Horn János dr. ........................................................................................................23, 24, 32, 35, 39, 64, 106–108
Hoznek István.....................................................................................................................28, 5–6/B III, 108–109
Jármai Gábor .......................................................................................................................................................45
Kassai Lajos .......................................................................................................................................................121
Kovacsics Árpád................................................................................................................................35–39, .97–98
Mating Béla dr. ..............................................................................................................................................19–20
Németh Gusztáv............................................................................................................................................86–90
Id. Õsz Árpád .........................................................................................................................................3–9, 66–69
Rácz László dr................................................................................................................................................53–63
Szabó György dr. ......................................................................................................................................131–132
Szepesi József dr. ...........................................................................................................................................20–22
Szlávik Tibor .............................................................................................................................................130–131
Takács Gábor dr. ...............................................................................................................................18–19, 78–79
Tolnay Lajos dr. .........................................................................................................................................1–2, 123
Tihanyi László dr. .........................................................................................................................................81–85
Trombitás István..........................................................................................................................................23, 130
Turkovich György .............................................................................................................................45, 47–52, 85 
Udvardi Géza ................................................................................................................................................26–27
Várady Géza ........................................................................................................................................................45
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Egyesületi hírek..........................................................................1–2/23–24, 3–4/BIV, 35–39, 5–6/64–65, 69–74,
7–8/91–98, 9–10/122–129, 136

Szakosztályi hírek ..............................................................................................................1–2/24–25, 3–4/29–32,
5–6/BIV, 65, 72–74, 9–10/125, 136

Egyetemi hírek..........................................................................................1–2/10–23, 5–6/78–79, 9–10/121, 129
Hazai hírek .................................................................................................1–2/25, 28, 5–6/76–78, 7–8/100–105, 

9–10/132–134, 136, BIII
Iparági hírek.............................................................................................5–6/65, 79–77, 7–8/100–101, 103–105,

9–10/136, BIII
Külföldi hírek ..............................................................................................1–2/28, 5–6/BIII, 7–8/85, 108, B-III 
MTA-, BTB-hírek .............................................................................................1–2/26, 7–8/103,. 9–10/132, 134
MTESZ-hírek.................................................................................................1–2/24, 25, 5–6/78, 9–10/134, 136
Múzeumi hírek .....................................................................................5–6/78, 79, 7–8/101, 102, 9–10/133–134
MGE-hírek..................................................................................................................................................5–6/64
MGtE-hírek.........................................................................................................................................7–8/98, 103
Felhívások, közlemények, helyesbítés ....................................................................3–4/BIII, BIV,. 5–6/BIII, BIV
Pályázati felhívás: Petroltraining Alapítvány ...............................................................................1–2/BIV, 3–4/52
MOIM Történeti Pályázat ..........................................................................................................................3–4/79
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Könyvismertetés .........................................................................................3–4/32–34, 5–6/80–81, 7–8/105-108
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Történeti hírek ............................................................................................................1–2/26, 5–6/74, 9–10/BIII
A BKL Kõolaj és Földgáz 2001. évi tartalommutatója ............................................................................3–4/I–IV

RENDEZVÉNYEK

A magyarországi olajmérnökképzés 50. évfordulója
(Miskolc-Egyetemváros, 2001. IX. 21–22.)...........................................................................................1–2/10–23
„Újabb kutatási eredmények a hazai tudomány, technika és orvostörténet
körébõl” ankét (Budapest, 2001. XI. 19–21.).........................................................................................1–2/27–28
108 évvel ezelõtt fogadták el a „Jó szerencsét!” köszöntést
(Várpalota, 2002. IV. 3.)...............................................................................................................................5–6/64
EMT Bányász–Kohász–Földtan Konferencia 
(Menyháza, 2002. IV. 5–7.).........................................................................................................1–2/9, 5–6/66–69
OMBKE választmányi ülés (Budapest, 2002. IV. 16.) .................................................................................5–6/65
OMBKE 91. Küldöttgyûlése (Salgótarján, 2002. IV. 27.) .....................................................................7–8/91–98
VII. Bányászati és Szakigazgatási Konferencia
(Tapolca, Balatongyörök, 2002. V. 13–15.)..................................................................................................5–6/66
Fiorentini szakmai nap (Lakitelek, 2002. V. 24.) ............................................................................7 – 8 / 103–105
Bányász–Kohász–Erdész Találkozó 
(Sopron, 2002. V. 24–25.).......................................................................................................3–4/BIV, 5–6/69–71
Központi Bányásznap (Gyöngyös, 2002. VIII. 28.).....................................................................................7–8/99
Szalamander-ünnepség (Selmecbánya, 2002. IX. 12–13.)...............................................................9–10/125–127
A Kárpát-medence bányaegészségügyének évezredes története és újabb
kutatási eredményei a harmadik évezred küszöbén (Miskolc, 2002. XI. 22.) ............................................7–8/102 
XXV. Nemzetközi Olajipari Konferencia és Kiállítás
(Balatonfüred, 2002. X. 10–12.)..........................................................................5–6/BIV, 7–8/BI, BIV, 9–10/136
OMBKE választmányi ülés (Budapest, 2002. XII. 2.) .............................................................................9–10/122
Szent Borbála napi országos központi ünnepség
(Dunaújváros, 2002. XII. 4.) ............................................................................................................9–10/122–124 

KIÁLLÍTÁSOK

INDUSTRIA Nemzetközi Ipari Szakkiállítás (Budapest, 2002. V. 28–31.) ...............................................5–6/69
„Selmecbánya az európai bányászat bölcsõje” (Dunaújváros, 2001. X. 15.)................................................1–2/28
„Bányászati kincsek Selmecbányáról”
(Budapest, OMM Öntödei Múzeum, 2001. XI. 30.) ...................................................................................1–2/28
MOIM-kiállítások .................................................................................1–2/17, 5–6/78, 7–8/101, 102, 9–10/133 

EMLÉKÜLÉSEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, ÉVFORDULÓK

A magyarországi olajmérnökképzés 50. évfordulója
(Miskolc-Egyetemváros, 2001. IX. 21–22.)...........................................................................................1–2/10–23
Koch Antal – Szentpétery Zsigmond emlékünnepély (Kolozsvár) .............................................................1–2/25
Dr. Szilas A. Pál emléktáblájának avatása ..............................................................................................1–2/19–20
Megemlékezés Debreczeni Márton bányamérnök halálának 150. 
és születésének 200. évfordulójáról ......................................................................3–4/40–41, 9–10/126–127, 134
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Megemlékezés dr. Gyulay Zoltánról .........................................................................................................7–8/101
40 éves a hajdúszoboszlói földgázbányászat
(szakmai nap, Hajdúszoboszló, 2002. XII. 13.).......................................................................................9–10/BIII
50 éves a zalai kõolajfinomítás ................................................................................................................9–10/BIII

KÖSZÖNTÉS

Debreczeni Márton emlékérmet kapott: 
Benkõ Samu, Bíró Károly dr., Wanek Ferenc dr. ........................................................................................3–4/41
OMBKE-plakettet kapott Ambrus Zoltán ..................................................................................................3–4/41
Janák Valér, Krizsek Árpád 85 éves, Jesch Aladár 80 éves............................................................................3–4/35
Bacsinszky Tibor, Bogenrieder Frigyes, Csath Béla 75 éves .......................................................................3–4/35
Cseh Béla, Szentirmai Attila 70 éves............................................................................................................3–4/35
Szerkesztõi Nívódíjat kapott Dallos Ferencné ......................................................................................5–6/65–66
Az egyesületi munka elismerése (a KFVSZ kitüntetett tagjai) ..............................................................5–6/71–74
Az OMBKE 91. küldöttgyûlésén kitüntetett tagtársak: 
Bognár János dr., Cseri Tivadar, Hangyál János, 
Horváth Róbert, Juhász József dr., Kassai Lajos, 
Nagy Sándor, Tóth Zoltán, Turkovich György.................................................................5–6/75–76, 7–8/93–94
Horváth Róbert 75 éves, Németh Jenõ dr., Simon Sándor 70 éves.............................................................5–6/76
Miniszteri Elismerõ Oklevelet kapott Gál Béla, Kiss Imre, Koronczai László ...............................................7–8/99
Kiváló Bányász kitüntetést kapott Erdõs Károly, Karasz András,
Móricz Lajos ................................................................................................................................................7–8/99
Bányász Szolgálati oklevelet kapott Balogh Antal, Kovács Béla, Válik József ................................................7–8/99
Bányamentõ Szolgálati oklevelet kapott Lakatos Péter ...................................................................................7–8/99
Erdõs Imre, Forgács János, Juhász József dr. 75 éves,
A MOIM Podmaniczky-díjat kapott .......................................................................................................9–10/133
Gyémántokleveles bányamérnök lett Auerswald János, Kassai Lajos .....................................................9–10/134
Hencz László, Somlai Ferenc 70 éves .....................................................................................................9–10/134
Aranyokleveles bányamérnök lett Belházy Tivadar dr., Bognár János dr.,
Hoznek István, Klaffl Gyula, Szebényi Imre dr., Zsóka István ...............................................................9–10/135

NEKROLÓG

Joslvai Arthur ...............................................................................................................................................3–4/43
Kõrössy László.............................................................................................................................................3–4/43
Schalkhammer Antal ...................................................................................................................................3–4/44
Solti Károly..................................................................................................................................................3–4/44
Terplán Zénó dr. .........................................................................................................................................3–4/44
Zakó Vilmos dr. ...........................................................................................................................................3–4/45
Völgyesi Jenõ. ..............................................................................................................................................3–4/45
Reich Lajos dr. ..........................................................................................................................................7–8/108
Virasztó József .........................................................................................................................................9–10/130
Hegyi Zsolt..............................................................................................................................................9–10/130
Nagy Lajos...............................................................................................................................................9–10/131
Kõváry János............................................................................................................................................9–10/131
Szabó Ferenc ...........................................................................................................................................9–10/131

Összeállította: Dallos Ferencné
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• „A mezõk életciklusának lezárása-
A mélyfúrásos kutak lezárása”.  Elõ-
adó: Dr. Esztó Péter, a Magyar Bányá-
szati Hivatal elnöke.

A rendezõk kedves meglepetést sze-
reztek, amikor levetítették a már
Budafa-mezõ történelmét jelentõ, a
település és az ipari létesítmények ki-
alakítását és egykori életét bemutató,
1957-ben készült filmet. Bevezetõt
mondott és a filmet kommentálta:
Szalai Géza, a SzB elnöke. 

Az emlékülés résztvevõi az élmé-
nyeken kívül az iparszerû magyar kõ-
olaj- és földgáz-bányászat eddigi fõbb
eredményeit és eseményeit összefog-
laló könyvecskét is kaptak.

Az összeállítást Buda Ernõ bánya-
mérnök készítette, ajánlása pedig így
hangzik:

„Az elsõ generációs <pionírok> közül
már senki sincs az élõk sorában. Az õ
kezdeményezésük teremtette meg,  a
második és harmadik generációs olajos
és gázos szakemberek mûszaki tevé-
kenysége terebélyesítette ki a magyar-
országi szénhidrogén-bányászat kutatá-
si-fúrási-kútkiképzési és -javítási, ter-
melési, szállítási távvezetéküzemi, gépé-
szeti és karbantartási ágazatait. Korán
megtalált kõolaj- és földgáztelepeik egy
része ma már kimerült, nagy olaj- és
gázmezõink másik része már a lényeges
elöregedés stádiumába jutott. A ma élõ
kõolaj- és földgázbányászok feladata te-
hát:  a kutatások folytatása, új telepek
feltárása, a fokozott mûszaki fejlesztés,
meglévõ telepeink maximális kihozatala
érdekében. Az iparszerû magyar kõolaj-

és földgázbányászat megszületésének
65. évfordulója alkalmával, eddigi szén-
hidrogén-bányászatunk eredményeinek
összefoglalását Jó szerencsét! bányász-
köszöntéssel adjuk át az ünneplõknek.”

Az ünnepi eseménysorozat baráti
találkozóval, majd hangulatos szak-
estéllyel zárult (2. kép).

35 évvel ezelôtt alakult meg az OGIL
1967. július 1-jén alakult meg az olaj-
ipar legnagyobb hazai tudományos ku-
tató, fejlesztõ szervezetének egyik jog-
elõdje, a Kõolaj és Földgázbányászati
Ipari Kutató Laboratórium (rövidített
nevén: az OGIL). Az évforduló kapcsán
közöljük dr. Rácz Dánielnek, az intézet
egykori igazgatójának az iparági ünnepi
megemlékezésen elmondott beszédét.

Az OGIL Kõolaj- és Földgázbá-
nyászati Ipari Kutató Laboratórium
alapítása, 1967

Köszöntöm a jelenlévõket!
Az OGIL alapításának megemlékezése

kapcsán megbecsülésemet, tiszteletemet fe-
jezem ki mindazoknak, akik a szénhidro-
gén-bányászat területén tudományos kuta-
tással, mûszaki fejlesztéssel, speciális mérõ-
és értékelõszolgálattal 1938-tól napjainkig
elõsegítették ásványvagyon-kincsünk kor-
szerû kutatását és lemûvelését.

A korszerû, tudományos ismeret han-
goztatása nem valami jól hangzó szlogen,
hanem valóság, mert Muskat 1937-ben
közzétett szûrõdéselméletével vélik és vél-
jük a tudományos szénhidrogén-termelés
megalapozását, és Magyarországon 1938-
ban Budafán, 1942-ben Lovásziban már
létrehoztak olyan laboratóriumokat, ame-
lyekben a kémiai jellegû vizsgálatokon kí-

vül a kõzetfizikai, termodinamikai állapo-
tokat is értelmezik.

Az idõközben Nagykanizsára költözte-
tett laboratóriumban ezek a tevékenységek
kiteljesedtek. 1947-ben a Nagykanizsai
Laboratórium PVT-részleggel bõvült,
1952-ben pedig Budapesten is korszerû
vegyészeti és geológiai adatfeldolgozó labo-
ratórium létesült.

Az OGIL megalakulásával a tudomá-
nyos kutatói, fejlesztõi, szolgáltatói tevé-
kenység az ország egészére kiterjedt. A vi-
lágszerte felgyorsuló gazdasági fejlõdés ha-
zánkban is sürgetõleg fogalmazta meg a tu-
dományos kutatás, mûszaki fejlesztés, a spe-
ciális mérõ- és értékelõszolgálat átfogó fej-
lesztését, a potenciális ásványvagyon korsze-
rûbb, hatékonyabb kutatását és lemûvelését.

A szénalapú energiastruktúra átalakítá-
sa nem volt zökkenésmentes hazánkban sem,
annak ellenére, hogy a tõkés országokban a
szénhidrogének fokozott felhasználása a
gazdasági fejlõdés meghatározó tényezõjévé
vált. Gazdasági csodának nevezték az egyes
országokban elért kimagasló eredményeket.

Mi is sikereket értünk el a kutatás és ter-
melés területén egyaránt, miközben szemben
találtuk magunkat a legbonyolultabb földta-
ni, fúrási és mûveléstervezési kérdésekkel.

Az anomáliás réteghõmérséklet és túl-
nyomás, a heterogén tárolóviszonyok, a
bonyolult szaturációs állapotok próbára
tették szakembereinket. A Kelet-Nyugat,
Észak-Dél kritikussá váló ellentétei:
energiakrízis, árrobbanás nálunk is újabb
szakmai megoldásokat követeltek. A leg-
felsõbb szintû vezetõség úgy állította be,
hogy hasonló visszásságok Keleten és ná-
lunk sem jelentkezhetnek. Ennek ellenére
számos szakmai mûhelyekben, így az
OGIL-ban is szerteágazó munkát végez-
tünk a legkülönfélébb energiaforrások fel-
kutatása és kitermelhetõsége céljából.

Munkáink kiterjedtek a világ, egyes
régiók, országok potenciális vagyonának
becslésére, a megkutatottsági állapotokra,
a termelési kihozatalokra, mûvelési eljá-
rásokra, a legfontosabb hazai tennivalók-
ra. Akiket érdekelt, azoknak hiteles véle-
ményt adtunk a valós és álproblémákról.

Nehéz lenne felsorolni azokat a szemé-
lyeket, akik részt vettek ezekben a mun-
kákban. Biztosan kifelejtenék olyanokat,
akik hazai és nemzetközi viszonylatban is
kiemelkedõ eredményeket értek el.

Csupán néhány példát fogok megemlí-
teni, anélkül hogy felsorolnám az egyes
kutatókat, illetve kutatórészlegeket.

Gyakorlatilag nem volt Magyarorszá-
gon egyetlen olaj- és gázmezõ, amelyet

(folytatás a 12. oldalról)
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nem az OGIL-ban készült mûvelési prog-
ram szerint mûveltek volna, nem volt
egyetlenegy kút, amelynek fúrási munká-
lataiban az OGIL szakemberei ne vettek
volna részt. Nem volt olyan hazai tudo-
mányos konferencia, ahol ne játszottak
volna meghatározó szerepet az OGIL
szakemberei. Folyamatosan fejlõdött a
nemzetközi együttmûködés.

Ezeknél a témáknál a korszaknak meg-
felelõ állapotokat szíveskedjenek figyelembe
venni. A jobb megértés érdekében célszerû
azonban néhány elõzményt is megemlíteni.

A háború utáni idõszakban a német
nyelv használata szinte tilos volt, német
eszközök, mûszerek kiválóságát emlegetni
nem volt ildomos, a hidegháborús években
angol nyelvet használni, amerikai mûsze-
rek kiválóságát emlegetni kozmopolita
megnyilvánulásnak számított.

A Nagykanizsai Laboratóriumban
mindezek ellenére a legkorszerûbb ameri-
kai és német mûszereket alkalmaztuk. Az
egyetemen a legújabb, legkorszerûbb ame-
rikai tudományos ismereteket tanították,
illetve tanítottuk, amit késõbb kiegészítet-
tek orosz tudományos ismeretekkel.

A megbízható mûszerek mérései és a ma-
gas szintû egyetemi képzés alapján képesek
voltunk fogadni a világon kifejlesztett leg-
újabb szakmai-tudományos felfedezéseket, és
sok területen továbbfejlesztettük azokat.

Ilyen volt például a rétegmagok porózus,
felületi rendszerének legkülönbözõbb vizs-
gálata, a fluidumok kutakhoz szûrõdésé-
nek, áramlásának szerteágazó, újszerû ér-
telmezése, laboratóriumi vizsgálatokkal va-
ló összevetése, nagyon sok esetben 200 °C-
nál nagyobb hõmérsékleten és 1000 bar kö-
rüli nyomáson. Mindezeket kiegészítettük a
termodinamikai állapotok mérési eredmé-
nyeivel. A legkülönbözõbb irányban folytak
az üledékföldtani, kútgeofizikai, felszíni ge-
ofizikai, õsföldrajzi stb. eredmények rezer-
voármechanikai értelmezései.

Nem szabad elfelejteni, hogy az OGIL
alapítása idején a szénhidrogén-bányászati
tudományokban valóban forradalmi válto-
zásoknak voltunk részesei. Nyugaton és
Keleten egyaránt újabb és újabb értelmezé-
sek, matematikai megfogalmazások szület-
tek, és valahol az OGIL laboratóriumai-
ban, terepen és irodákban hasznosították,
továbbfejlesztették azokat, összekapcsolták
a nyugati és keleti értelmezéseket.

Ez utóbbira egy példa: a radiális, síksu-
garas stb. kúthoz áramlás elméleteit hason-
lóan tárgyalják Nyugaton és Keleten egya-
ránt, hogy mégse legyen azonos, a kútálla-
pot jellemzésére a nyugati többletellenállás,

gáthatás értelmezése helyett Keleten a lát-
szólagos vagy egyenértékû kútsugár fogal-
mát használják. A különbözõ elméleteket
az OGIL szakemberei hasznosították, új-
szerûen magyarázták a kutat, a tápterüle-
tet, a heterogenitást, a nyomás, hõmérséklet
és termodinamikai állapot változását.

A vitákban született állásfoglalások leg-
fõbb célja az volt, hogy a korszak ismeretein
túlmutató rezervoármechanikai tároló-
modell-alkotás jöjjön létre, a legújabb – ál-
talunk és mások által kidolgozott – mate-
matikai szimuláció révén korszerû mûve-
lési terv készüljön, mérési szolgálatunk já-
ruljon hozzá a földtani kutatás hatékony-
ságának, eredményeinek növeléséhez.

Sajnos, mi sem figyeltünk kellõen azokra
a kutatókra, akik nem akartak mindenáron
reflektorfénybe kerülni. Végezték munkáju-
kat hivalkodás nélkül, nemzetközileg is elis-
mert, kiemelkedõ színvonalon. Megrendelõ-
ink természetesnek tartották, hogy szakem-
bereink 5000 méteres mélységû, 200 °C hõ-
mérsékletû fúrásoknál is képesek stabil isza-
pot és cementet elõállítani, és azt is kikötöt-
ték: – az iszap legyen képes a fúrók hûtésére,
a törmelék szállítására, a tárolók védelmére
stb., a cement tökéletes zárást biztosítson több
kilométeres szakaszon keresztül.

Szabad legyen ennek kapcsán egy olyan
példát megemlíteni, amelyrõl nem sokat be-
széltek, mert természetesnek, elvárhatónak
tartották.

1968-ban az Algyõ-168 kút kitörésénél
négy hét után pánikszerû hangulat kezdett
kialakulni, de végül jól szervezett munká-
val az OGIL-ban kidolgozott nehezített
sûrûségû iszappal néhány nap alatt elfojtot-
ták, és két nap alatt olyan iszapot állítottak
elõ, amely már a kút talpán átalakította a
felfelé áramló fluidumot pasztaszerû
anyaggá. A következõ nap került volna sor
ennek az iszapnak az alkalmazására, de
szerencsére a kút elfojtása az elõzõekben ja-
vasolt anyaggal sikerrel járt.

Az energiakrízis idõszakában az
OGIL cselekvési akaratának se szeri se
száma nem volt. Amerre jártam – a geo-
lógiai szakterülettõl a gazdasági kutató-
munkáig – mindenütt újabb és újabb felis-
meréseket újságoltak, újabb és újabb ered-
ményekkel dicsekedtek.

Hosszúra nyúlna, ha mindezeket is-
mertetném, ezért csupán néhány gondola-
tot említek. Ilyenek:

A geológiai, geokémiai munkáknál új-
szerû értelmezésben tárgyalják az üledék-
földtani és nagy tektonikai mozgások
összefüggéseit. Nem statikus állapotban,
hanem rekonstruktív szemléletben mu-

tatják be a geológiai korszakok tektonikai
mozgásait, a kontinensek mindenkori
helyzetét, a tengerparti sávok üledékföld-
tani viszonyait, az olaj-, gázképzõdési le-
hetõségeket, migrációt és akkumulációt.

Az országos gázprogramhoz kapcsolód-
va, rendszerelméleti megközelítésben
vizsgálják a tárolókat, a gáz útját, álla-
potváltozását a rezervoártól a kúton, elõ-
készítõ és szállítórendszereken keresztül a
felhasználói elosztórendszerig. Beépítve
ebbe a föld alatti gáztárolás bonyolult el-
méleti és gyakorlati összefüggéseit.

Az OGIL-ba látogatók számos helyen ta-
lálkozhattak a legkülönfélébb laboratóriumi
modellezésekkel, a szén-dioxidos, felületak-
tív anyagos, micelláris, polimeres, termikus
kísérletekkel, melyekkel a kihozatal növelé-
sét és a kúttermelékenység fokozását kíván-
ták elõsegíteni, és mindezek azt is célozták,
hogy az üzemi kísérletekkel bizonyítottan jó
ipari referenciákat szolgáltassunk. Ezen a
téren is számos maradandó eredmény szüle-
tett, olyanok, melyeket visszaigazoltak Nyu-
gaton, Keleten, Északon és Délen is.

Az alacsony szintû hardverháttér elle-
nére a szoftverfejlesztések korszerû mûve-
lési tervek kidolgozását tették lehetõvé.

Szakembereink már 1968-ban képesek
voltak soktelepes olaj- és gázmezõk vizs-
gálati anyagának legkülönfélébb értelme-
zésére. A változatok sokaságát mutatták
be az algyõi olajmezõ GENERÁL MÛ-
VELÉSI TERV-ének készítésekor a mû-
velési programok kiválasztásához.

Vizsgáltuk a nyomáscsökkentéses, nyo-
másfenntartásos, vízbesajtolásos változato-
kat. Ezek alapján választottuk a világvi-
szonylatban is kevés helyen alkalmazott két-
oldali, illetve gáz-olaj határi vízelárasztást.

Számos formában elemeztük a gáztest
és olajtest közé tervezett vízzáró gát rend-
szerét. Szimulációs számításokkal végül
megállapítottuk, hogy nem volumetrikus
zárásra, hanem potenciális nyomásgát ki-
alakítására kell törekedni.

A GENERÁL MÛVELÉSI TERV
kidolgozásában 156 mérõ, értékelõ, terve-
zõ szakember vett részt. Ha valaki nem
emlékezne ezekre, javaslom, vegye elõ a
mûvelési tervet, abból pontosan látja, mi-
lyen részlegekben készítették, kik vezették
ezeket a részlegeket.

1969-ben az OGIL szervezetében meg-
alakult a Magyar Olajipari Múzeum. A
kezdeti nehézségekkel együtt felszínre jöttek
bizonyos ellentétek, ezeknek mélyebb gyökere
az volt, hogy az OGIL, illetve a múzeum fel-
vállalta a 40-es, 50-es, 56-os években meg-
hurcolt szakmai kiválóságaink érdemeinek
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bemutatását, Papp Simon és társai emléké-
nek  megõrzését, közkinccsé tételét. Ez a tö-
rekvésünk az olajipari szakemberek nagy
többségének egyetértésével találkozott, de még
mindig voltak, akik nem ismerték fel vagy
nem akarták felismerni az elmúlt korszakok
igazságtalanságait, nyíltan vagy burkoltan
akadályozták a múzeumi törekvéseket.

Az olajipari kutatóhelyek összevonása te-
kintetében bizonyos vonatkozásban eltért a
véleményünk az összevonást kezdeményezõk
véleményétõl, mert a NAKI és OGIL eseté-
ben a 80-as évek nemzetközi rendszeréhez
alkalmazkodó kutató-, fejlesztõ-, szolgálta-
tóegységek alkalmassá váltak szélesebb körû
kapcsolatok kiépítésére, a Gáztechnikai Ku-
tató alakította, formálta kutatói, fejlesztõi,
szolgáltatói szervezetét, szorosabbra fûzte
kapcsolatait a gáziparági vállalatokkal.

A 60-as, 70-es években a világgazda-
sági sikerek meghatározójának tartották
a tõkekoncentrációt, a futószalagrendszer
általános elterjesztését, de a 70-es évek vé-
gén már hatékonyabbnak vélték a célra
orientált kutatómûhelyek kiépítését.

A túlméretezett kutatóhelyek nehézkes-
nek, az innovációs folyamatokhoz nehezen
igazítható egységeknek bizonyultak.

Mindezekkel együtt az OGIL vezetõi-
nek, dolgozóinak minden törekvése az volt,
hogy az elõzõekben vázolt munkákat az
SZKFI eredményesen hasznosítsa, a kor-
szak követelményeihez igazítva, fejlessze.

Ezzel különösebb gond nem volt.
Általánosságban az zavart, hogy min-

den rendszer zászlajára tûzi a kimûvelt
emberfõk fontosságát, a tudományos mun-
ka fokozott megbecsülését. A végrehajtás-
ban azonban mindezek alig ismerhetõk fel.

Nem ismerem részleteiben a közelmúlt
tapasztalatait, de állítom, ha elmulasztjuk
a hosszú idõ alatt, nehezen kialakult szelle-
mi bázisaink megbecsülését, akkor nem szá-
molhatunk ezzel a fontos mozgósító erõvel.

Mondhatják persze, hogy eltúlozzuk:
nem csak a társadalmi rendszerek változ-
nak, hanem a természeti erõforrásokról al-
kotott véleményünkön is változtatni kell.

A 80-as évek végén részt vettem egy
nemzetközi konferencián, ahol már akkor
megfogalmazták a huszonegyedik század
kihívásait, tennivalóit. 2030–2050-re
prognosztizálták a fúziós energia ipari al-
kalmazhatóságát, ezek mellett számos
olajipari tennivalóról hangzott el elõadás.

Bízom abban, hogy a jelenlévõk, gyerme-
keik és unokáik képesek lesznek fogadni eze-
ket a kihívásokat, képesek lesznek megoldani
a legnehezebb, soron következõ feladatokat is.
Ezekhez kívánok sok sikert és jó szerencsét.

GES-jubileum

AGeofizikai Szolgáltató Kft. (GES)
2002. november 22-én ünnepi

elõadói ülésen emlékezett meg elsõ
szakmai elõdje, a MASZOLAJ Rt. Geo-
fizikai Vállalat alapításának 50. évfordu-
lójáról. A Magyar Tudományos Akadé-
mia székházában tartott megemlékezé-
sen jelen volt számos iparági és tudomá-
nyos területen tevékenykedõ szakmai
vezetõ, köztük Bodoky Tamás, a Magyar
Geofizikusok Egyesületének elnöke,
Bokor Csaba, a MOL Rt. KTD
ügyvezetõ igazgatója, dr. Dank Viktor
egyetemi tanár, Kaszás László, a GES
Kft. megbízott ügyvezetõ igazgatója, dr.
Meskó Attila, az MTA elnökhelyettese,
valamint Molnár Károly és Balla Kálmán
nyugalmazott igazgatók. Az évforduló
alkalmából emlékkönyv is készült. „A
felszíni geofizikai kutatás 50 éve a kõola-
jiparban, a felszíni geofizika szerepe és
jelentõsége a hazai szénhidrogén-kuta-
tásban” címû kötetet a jelenlévõ vendé-
gek kaphatták elõször kézhez.

30 éves a kôolaj-finomítás
30 évvel ezelõtt kezdõdött meg a kõo-
laj-finomítás a Dunai Kõolajipari Vál-
lalat 3 millió tonna/év kapacitású at-
moszférikus és vákuumdesztillációs
üzemében. Az évfordulóról 2002. no-
vember 8-án emlékeztek meg Százha-
lombattán.

(dé)

MOL-hírek 
• A MOL-csoport 3 évre szóló stra-
tégiája 

2002. november 25-én, a százha-
lombattai menedzsertalálkozón hoz-
ták nyilvánosságra a MOL Rt. elsõ
számú vezetõi a társaság 2003–2005
közötti idõszakra kidolgozott stratégi-
ai és pénzügyi célkitûzéseit. A három
éves idõszakra nem dolgoztak ki új
stratégiát, hanem az elmúlt idõszak
eredményeit és tapasztalatait, valamint
a változó piaci környezetet figyelembe
véve némileg módosították, aktualizál-
ták az 1999-ben elfogadott stratégiai
irányvonalat. A tájékoztatón Hernádi
Zsolt elnök-vezérigazgató bejelentette,
hogy a MOL Rt. a 2000–2002-es
idõszakban teljesítette az 1999-ben ki-
tûzött fõbb stratégiai céljait. Képes
volt megõrizni pénzügyi rugalmassá-

gát, eladósodottságát a megcélzott tar-
tomány alsóbb szintjére csökkentette.
A vállalati stratégia két alapvetõ célt
határozott meg: 2005-re egymilliárd
USD-t meghaladó Csoport-EBIDTA
(a kamatfizetés, adózás és értékcsökke-
nési leírás elõtti éves eredmény) és
17%-os Csoportszintû ROACE (az
átlagos lekötött tõkére jutó megtérü-
lés). További cél, hogy az eladósodott-
sági mutató ne haladja meg a 40%-ot.
Az egyes üzletágak elé kitûzött célok
Mosonyi György vezérigazgató tájékoz-
tatása szerint:

– Kutatás-Termelés: a kõolajtermelés
megkétszerezése, elsõsorban a nyugat-
szibériai olajmezõkben, egyidejûleg a
hazai kitermelés minél hosszabb ideig
való folytatása. [Cél, hogy a kutatási és
termelésbeállítási költségek 4 USD/
hordó szinten, a kitermelési költségek
(értékcsökkenés nélkül) 4 USD/hordó
szint alatt maradjanak].

– Feldolgozás–Kereskedelem: A meg-
nyert piacok termékigénye (a végfel-
használók aránya) a finomítói kapacitás
50%-a fölé emelkedjen – elsõsorban a
töltõállomás-hálózat bõvítésével.

– Petrolkémia üzlet: 7%-os polimer-
értékesítés-növekedés.

– Gázüzletág: a részvényesi érték
maximalizálása, valamint a szabályozá-
si és piaci kockázatok aktív kezelése.

A MOL Rt. meg van gyõzõdve ar-
ról, hogy meglévõ képességei és stra-
tégiája szilárd alapot nyújtanak a
jövõbeni kihívásoknak való megfele-
léshez. Jövõképe továbbra is az, hogy
vezetõ, integrált olajipari társaságként,
átlagon felüli részvényesi értékeket te-
remt.

• MOL Tempo 99 EVO terméké-
vel a társaság elnyerte a Magyar
Minõség Háza díjat. A Magyar
Minõség Társaság pályázatának ered-
ményhirdetésén – a XI. Magyar
Minõséghét november 4-i rendezvé-
nyén – a díjat Felkai György, a MOL
Rt. kommunikációs igazgatója vette át.

• 2002. november 4-én a Magyar Tu-
dományos Akadémián adták át a 2002.
évi MOL Tudományos-díjat a Termék-
elõállítás és Kereskedelem Divízió négy-
tagú kollektívájának. Szalmásiné dr.
Pécsvári Gabriella, Valkai István, Kalmár
Brigitta és Rab István „Szimulációs szoft-
verek alkalmazása energiahatékonyabb
motorhajtóanyag-gyártó technológiák
fejlesztéséhez” c. munkájukkal érdemel-
ték ki a rangos elismerést.



• A MOL Rt. és a Slovnaft megál-
lapodása

2002. november 23-án a MOL Rt.
megállapodást kötött a szlovák Slovbena
a. s. és a Slovintegra a. s. társaságokkal a
Slovnaft a. s.-ben meglévõ teljes 31,6%-
os részesedésük megvásárlásáról. Ezáltal
a MOL Rt. részesedése a szlovák olajtár-
saságban eléri a 67,8%-ot.

• Nagyszabású felújítások a
MOL-töltõállomásokon

2002 utolsó negyedévében csaknem
félszáz MOL-töltõállomás shopjának
átépíttetését kezdték meg, annak érde-
kében, hogy még magasabb színvona-
lú kiszolgálást biztosítsanak a vásárlók
részére. A töltõállomás-hálózat re-
konstrukciós munkái várhatóan 2003
elsõ negyedévében fejezõdnek be.

• Pakisztáni gázkészletek felfe-
dezése a MOL közremûködésével.

A MOL Rt. bejelentette, hogy része-
se egy pakisztáni új gáztalálatnak. A
MOL Rt. 1999 óta kutat szénhidrogén
után Észak-Pakisztánban egy konzorci-
um operátoraként (10%-os részesedés-
sel), három pakisztáni olajtársaság (az
OGDCL, a PPL és a POL) részvételé-
vel. Az ígéretes szeizmikus méréseket
követõen lemélyített kutatófúrás jelen-
tõs földgázbeáramlást eredményezett.
A kútkivizsgálási munkálatok folyamat-
ban vannak.

• MOL-elismerések
2002. december 6-án a MOL Rt.

székházában adták át a 2002. évi MOL
Életpálya-Elismerés-díjakat. A 2000-
ben alapított rangos díjjal azokat a
munkavállalókat tüntetik ki, akik több
évtizeden keresztül kimagasló, példa
értékû teljesítményt nyújtottak.
Mosonyi György vezérigazgató 15 egy-
kori vagy jelenleg is aktívan dolgozó
kollégának adta át e rangos kitüntetést,
köztük tagtársainknak:

Bogdán Gyulának a 35 éves, példakép-
nek tekinthetõ olajipari munkásságáért, 

Horváth Róbertnek az olajiparért
végzett fél évszázados kiemelkedõ
munkásságáért,

dr. Koncz Istvánnak a szénhidrogén-
kutatás területén végzett kiemelkedõ
geokémiai modellezõ munkájáért, 

Móricz Pálnénak kiemelkedõen pre-
cíz és problémamegoldó munkájáért,

Ónodi Tibornak több évtizedes
kiemelkedõ technológus mérnöki
munkájáért,

Török Attilának a földgázszállító
rendszerek fejlesztésében, korszerûsí-

tésében végzett több évtizedes
kiemelkedõ munkájáért.

Tagtársainknak tisztelettel gratulá-
lunk, és további sikeres munkát kívánunk. 

(dé) 

Fluidumbányászati kerek
évfordulók 2003-ban
1987. – 25 éve

• Január 1-jén alakult meg a nagyka-
nizsai Kõolaj- és Földgázbányászati Vál-
lalat (KFV), az OKGT Dunántúli Kuta-
tó és Feltáró Üzeme (DKFÜ), a Dunán-
túli Kõolaj- és Földgáztermelõ Vállalat
(DKFV) és a NKFV Szanki Üzemének
összevonásával. Az alapító határozat sze-
rint a KFV „tröszti vállalat”.

• Március 3-án fejezte be fúrási te-
vékenységét Indiában az OKGT
nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzeme.

• Szeptember 5-én alkalmazták
elõször a csehszlovák pörgettyûs fer-
deségmérõt hazánkban, az L-273 jelû
fúrásnál.

• November 27–29-én rendezték a
III. Gázos Vitaülést Kecskeméten.

• Elhunyt: október 4-én autóbale-
set következtében Tiborcz Lajos és Ta-
kács István, december 5-én Hiesz Dénes,
a VIKUV fõmérnöke (szül. Budapest,
1913. III. 30.)

• December 31-ével szûnt meg az
OKGT Nagyalföldi Kutató és Feltáró
Üzeme, 1979. január 1-jétõl Kõolaj-
kutató Vállalat néven mûködött tovább.

• Felfedezték a csesztregi-, Erdõd É-i,
Kaba D-i, kiskunmajsai-, mezõsasi-,
Zsana É-i- és a Szank környéki kisebb
szénhidrogén-elõfordulásokat.

• Megépült az Adria-olajtávveze-
ték, melyet a Barátság I és a Barátság II
olajtávvezetékekhez kapcsoltak.

• Az év folyamán kútkitörések vol-
tak a FÜ-14 (Füzesgyarmat) és az Ü-18
(Üllés) fúrásoknál.

• Megjelent dr. Szurovy Géza: Kincs
a homok alatt címû könyve. 

1953. – 50 éve 
• Január 1-jétõl az ÁMEI (Ásvány-

olaj Minõségellenõrzõ Intézet) a
Vegyipari Minisztérium (VIM), majd a
Nehézipari Minisztérium (NIM) köz-
vetlen felügyelete alá kerül.

• Február 7-ével a MASZOLAJ Rt.
vezérigazgatójának 17/1953. sz. rendel-
kezése értelmében a MASZOLAJ buda-
pesti központjában mûködõ kisebb

õslény-, kõzettani és kémiai laboratóriu-
mokból megalakult a Központi Geoló-
giai Tudományos Kutatólaboratórium
(igazgatója: E. M. Szolovkina geológus,
fõgeológusa: dr. Majzon László lett).

• Március 5-én kitört az L-258 sz.
fúrás.

• Május 1-jével – a MASZOLAJ Rt.
vezérigazgatójának 80/1953. sz. rende-
letével – megalakult a Központi
Kõolajtermelési Tudományos Kutató-
laboratórium (székhelye: Nagykanizsa,
vezetõje: dr. Gráf László) és a Központi
Vegyészeti és Ásványfeldolgozó Kuta-
tólaboratórium (székhelye: Szõny,
vezetõje: Papp Géza).

• Június 30-ával megalakul a MA-
SZOLAJ Rt. Nagylengyeli Kõolajter-
melõ Vállalata, valamint a MASZOLAJ
Rt. Kõolajbányászati Tröszt (Nagykani-
zsa) és a Kõolajfeldolgozó Tröszt (Buda-
pest) névleges központi szervezetek.

• Július 1-jén kitör a Nádudvar-1.
sz. fúrás.

• Augusztus 11-én kútkitörés volt a
Mezõkeresztes-65 sz. kúton.

• December 31-én a Petrokémiai
Vállalatot a NAKI-hoz csatolják.

• A szeizmikus mérések Babócsa
környékén önálló boltozatot mutattak
ki, az elsõ fúrás (GB-1) igazolta a szer-
kezet meglétét.

• Az év folyamán állítottak üzembe
két Trauzl berendezést, egy BU-40 tip.
fúróberendezést.

• A kaliforniai Paloma mezõben le-
mélyítették az „A” 72-4 sz. világre-
kord-mélységû (6540 m-es) fúrást.

1928. – 75 éve 
• Április 16-án Budapesten elhunyt

Telegdi Róth Lajos geológus (szül.:
1841. szeptember 10. Brassó), aki a M.
kir. Földtani Intézetben 43 évig tevé-
kenykedett. Sokirányú tevékenysége
közül kiemelkednek a földtani felépí-
tés során végzett vízföldtani megfigye-
lései, valamint a zsibói és recski kõolaj-
kutatásoknál végzett munkája.

• Szeptember 26-án fejezte be a
lapp Henrik cég a Szolnoki Tisza szál-
ló hévízkútját, 956,5 m-es mélység-
ben. A kút szabadkifolyással 1500
l/min 55 °C-os vizet termelt.

• November 28-án fejezték be a
Karcag-I. sz. kincstári kutatófúrást
1224,65 m-es mélységben. A fúrás so-
rán többször is bekövetkezett gázkitö-
rés. (A kút kiképzése a következõ év-
ben fejezõdött be, amikor is a kút 2540

20 Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 1-2. szám, 2003. január-február
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l/min 57 °C-os jódos sós vizet és 3800
m³/d gázt adott.)

• A pécsi püspöki uradalom Mánfa
környéki „Sikonda” erdõrészében szén-
kutató fúrás közben 420 m mélységbõl
percenként 1500 liter, 35,6 °C-os víz
tört fel. (Erre alapozták az 1930-ban épí-
tett fürdõszállót, mely 1953 óta éjjeli bá-
nyászszanatóriumként mûködött.)

• Megalakult a FANTO Egyesült
Magyar Ásványolajgyárak Rt., mely
importfinomító és kereskedelmi kon-
szernként 1948-ig mûködött.

• 2598 m-es mélységgel befe-
jezõdött a korában világrekordnak szá-
mító Univ. 1-B jelû (Big Lake, Ny.-Te-
xas), öblítéses rendszerrel készített
szénhidrogénfúrás.

1903.- 100 éve 
• Január 1-jével költözött az

OMBKE Selmecbányáról Budapestre.
• Ez évben született: január 2-án

Versecen Dinda János,
• szeptember 10-én Kolozsváron

Szadeczky-Kardoss Elemér geológus,
Kossuth-díjas akadémikus,

• szeptember 20-án Sajócsegén Ha-
lász Béla bányamérnök. Az EURO-
GASCO-nál, a MAORT-nál, majd a
szénbányászatban, az OFF-ben tevé-
kenykedett a mélyfúrásos kutatás
területén (elhunyt Budapesten, 1979.
október 4-én),

• december 27-én Poroszlón Thoma
Andor, aki a kereskedõi pályáját cserél-
te fel a vízfúrási, -kutatási és -kútkészí-
tési munkával. A VIKUV megbecsült
kiváló szakembere volt (elhunyt Buda-
pesten, 1969 áprilisában).

• szeptember 20–23 között volt a
Fúrómérnökök- és Technikusok Egye-
sületének Vándorgyûlése (Bohrtech-
niker Versammlung) Bécsben, F. Poech
mérnök elnökökletével.

1878. – 125 éve
• Január 21-én fejezte be Zsigmondy

Vilmos a városligeti hévízfúrást 970,8
m mélységben. A kút ekkor percen-
ként 830 liter 73,8 °C-os hõmérsék-
letû vizet termelt.

• Áprilisban kezdte el Zsigmondy Béla
a Püspökladány–I. sz., valamint a
Hódmezõvásárhely–I. sz. kutak fúrását.

• Zsibó-Szamosújvár térségében
(Szilágy vármegye) 10–20 méteres ásott
árkokból olajat termeltek, Hoffmann
Károly feltérképezte a bitumen-elõfor-
dulásokat.

• 1338 m-es mélységben befe-
jezõdött Liethben (Schleswig-
Holstein) az 1875-ben megkezdett, me-
revrudazatos ejtõkészülékkel mûködõ
ütõfúrásos kõszénkutatás.

1853. – 150 éve  
• Július 7-én született Halaváts Gyula

bányamérnök, geológus, hidrogeoló-
gus. A földtani intézetben az artézi ku-
tak felmérésével foglakozott, a mai ér-
telmezés szerinti az elsõ kútkataszter
megteremtõje: A magyarországi artézi
kutak története címû munkájával.

• A magyarsárosi „Zúgó” gázkiöm-
léseirõl tudósít Kõvári László.

1728. – 275 éve
Thüringiában született Delius
Christoph Traugott, Selmecbányán bá-
nyászatot és kohászatot tanult. 1770–
72 között az akadémia bányászati tan-
székének tanára. „Anleitung zu der
Bergbaukunst I-II” címû, elsõ rendsze-
res bányamûveléstana a bányászat egé-
szét egységes rendszerbe foglalva, a kor
tudományos színvonalának megfelelõ
egzaktsággal tárgyalja. (Elhunyt Firen-
zében, 1779. január 21-én).

(Csath Béla)

Geotermális energia
hasznosítása
Egy kínai szakmai tanulmányút (2002.
október 29–november 1.) tapasztalatai

ANemzetközi Olimpiai Bizottság
határozata értelmében a 2008-as

Olimpiai Játékokat  Pekingben a kör-
nyezetvédelem jegyében szervezik. A
„Zöld Olimpia” idején a légszennyezõ
fosszilis energiaforrások helyett meg-
újuló energiaforrást – kizárólagosan
termálvizet – használnak az olimpiai fa-
lu fûtési, illetve hûtési igényeinek kielé-
gítésére. A kínai kormány kiemelt nem-
zeti feladatnak tekinti a Játékok
zökkenõmentes megrendezését. E célra
jelentõs pénzösszegeket különítettek el,
és máris megkezdték az elõkészítõ
munkákat. A termálenergia-(termálvíz)
hasznosítás optimális rendszerének ki-
dolgozása érdekében 2002. október vé-
gén Nemzetközi Geotermális Szimpó-
ziumot (BIGS) szerveztek Pekingben.
A Kínai Tudomány és Technika Házá-
ban tartott tudományos fórumon 15
külföldi és számos kínai szakember vett
részt. Az elhangzott 11 külföldi és 25

hazai elõadás szövegét könyvalakban is
kézhez kapták a résztvevõk. A könyv
megtekinthetõ az MGtE irodájában. A
konferencián való részvételemet rész-
ben a kínai meghívók finanszírozták. A
tudományos ülésen és a kapcsolódó ta-
nulmányutakon szerzett tapasztalata-
imról a következõkben adok rövid tájé-
koztatást:

1. A felszíni termálhõ hasznosítása és a
tudományos háttér 

• Kína a közvetlen termálhõ-hasz-
nosításban (a termelt vízmennyiség és
a termálhõmennyiség vonatkozásá-
ban) a beépített kapacitás kivételével
2000-re utolérte az addig vezetõ USÁ-t.
A fejlõdés nagyon dinamikus, az állami
intenzíven támogatja a geotermális
energia hasznosítását. E témával mint-
egy 15 kutató-fejlesztõ intézetben
2500 szakember foglalkozik. A mun-
kát állami szinten az Állami Geoter-
mális Bizottság, illetõleg annak helyi
szervezetei irányítják. Kínában két
geotermális egyesület mûködik.

• Kínában több geotermális referen-
cia- (demonstrációs) projektet indítottak
az utóbbi években, részben állami, rész-
ben önkormányzati finanszírozással.

Néhány ezek közül a táblázatban
látható.

A fentieken kívül még több tucat,
fõleg hõszivattyús lakásfûtést megva-
lósító beruházás üzemel, ill. van építés
alatt Kínában.

• A kis és közepes hõmérsékletû,
konduktív hõvezetésû tárolókból nyi-
tott rendszerben termelt víznek csak
1%-át nyomják vissza.

A termálvíz ára 3 yuan/m3 (~84 Ft/m3).
Termálenergia-alapú áramfejlesztés

Tibetben van, a beépített effektív kapa-
citás 25,2 MW; a lehetséges effektív
áramfejlesztési kapacitás ott  5817 MW.

• A direkt hõhasznosítás területei:
– lakásfûtés és HMV-készítés (a

szénfûtésrõl térnek át)
– mezõgazdasági célú hasznosítás

(40 ha területen, döntõen üvegházak-
ban, s nem fóliával fedett területen)

– egyéb hasznosítás (pl. haltenyész-
tés – a világ legnagyobb termálvíz bá-
zisú halgazdasága Kínában van).

2. Az Olimpiai  Falu alatti hévíztároló
rendszer

• Az Olimpiai Falu Pekingtõl
északra mintegy 25 km távolságban
van. (Vali Olimpic Park). Alatta húzódik
DNY-ÉK irányban a mintegy 1000 m



mélységû Huangzhuang–Gaolying tö-
résvonal, ez a területet rétegtanilag két
részre osztja.

A törésvonaltól északra ordoviciu-
mi-kambriumi termálvizet tároló
mészkõsorozatok, míg attól délre pro-
terozoikumi korú, szintén víztároló
dolomitösszletek helyezkednek el.

A termálvíztárolók az 1250–3500 m
mélységtartományban települnek.

A geotermikus gradiens a fedõkõze-
tekben 14–19 °C/km, ez a törésvonal kö-
zelében valamivel nagyobb.

Az Olimpiai Falu környékének 136,5
km2-es területe alatt, 3500 m-ig bezáró-
lag –  a számítások szerint – a kõzettar-
tomány hõtartalma 19,85×1015 kJ.

A geotermális tároló összletében tá-
rolt víz mennyisége 1,06×109 m3.

A termálvizek típusai: NaCa(Mg)
HCO3(SO4) /42-70 °C közötti hõmér-
séklettel,

CaMgHCO3 /21-40  °C közötti hõ-
mérséklettel.

sótartalmuk 400–700 mg/l, ill.
30–60 mg/l között változik.

• Peking környékén 200 termálvízkút
termel, e hévíztárolókból, a geotermikus
gradiens  maximális értéke 35 °C/km. A
maximális kifolyó hõmérséklet 88 °C,
3608 m-es mélységbõl. A pekingi geo-
termális tárolórendszer konduktív hõ-
vezetésû, teljes hõtartalma a számítások
szerint 321,96×1015 kJ.

A hévíztároló rendszer jellegét te-
kintve törésekkel blokkokra szabdalt
karbonátos kõzetösszlet, amelyek nagy
valószínûséggel nincsenek egymással
hidrodinamikai kapcsolatban (hason-
lóan a Zalai mélykarszthoz).

A hévízkutakat kizárólag a kínai fú-
rási ipar mélyítette, az átlagos fajlagos
fúrási költség 2500 m-ig kb. 36 000
Ft/m (1300 yuan/m).

3. Tapasztalatcsere – látogatások
• A Pekingi Termálhõ-hasznosító

Kutató Intézetben (Huaqinq) kiépített

demonstrációs projekt megtekintése
(az 1. pontban említett  d. projekt)

A felszíni termálhõ-hasznosító
kaszkád rendszerrel szénkazánokat
váltottak le.

A rendszer fõbb elemei:
– légtérfûtés hõcserélõvel (114 ezer m2)
– hõszivattyús klimatizálás (150

ezer  m2)
– balneológiai hasznosítás/uszoda-

víz-temperálás (50 ezer m2).
A hõszivattyúk kivételével minden

berendezés kínai gyártmányú.
A geotermális fûtõrendszert 2 db

víztermelõ/vízvisszanyomó kútpár táp-
lálja.

A víztermelõ rétegek: Ordoviciumi,
ill. kambriumi mészkövek, ill. dolomi-
tok (Wumishan összlet).

A víztermelõ kút adatai: 
mélység: 2418 m, ill. 175 m (hidegvíz)
felszíni hõmérséklet: 74 °C
hozam: 40 l/s (max.)
termelési mód: negatív nívó, búvár-

szivattyús.
A vízvisszanyomó kút adatai:
mélység: 2898 m
felszíni hõmérséklet: 65 °C
hozam: 15 l/s.
A két kút közötti távolság: 200 m, az

elhasznált vizet ugyanabba a hidrodi-
namikai egységet  alkotó összletbe
nyomják vissza.

• Meglátogattunk egy termálvizes
gyógyszanatóriumot (Telecom), ahol a
kutakból kijövõ (1450–1700 m3/nap)
65 °C-os vizet a szanatórium épületei-
nek, üvegházának fûtésére, majd
gyógyászati célra és végül hõszivattyús
klimatizálásra használják. Az elhasz-
nált vizet itt is visszanyomják.

• A terepi látogatás következõ állo-
mása Kína legnagyobb termálkertésze-
te volt, ott az üvegházzal fedett terület
1,15 ha. A termesztett növények: para-
dicsom, paprika, uborka, ezenkívül tró-
pusi virág hajtatása (orchidea) is folyik
hõcserélõs rendszeren keresztül.

A pekingi Polgármesteri Hivatal ál-
tal finanszírozott termálkertészetet lá-
zas tempóban fejlesztik tovább, több
hektár területû, 2-3 emelet magas, ívelt
betontetejû üvegházat láttunk építés
közben. A használat után a vizet itt is
visszanyomják.

• Meglátogattunk egy gyógyfürdõt
és rehabilitációs központot, ahol a
kijövõ 40 °C-os víz közvetlenül a me-
dencékbe, ill. a gyógyítószobákba ke-
rül. A használt fürdõvizet vegyszeres
tisztítás után itt is visszanyomják.

4. A 2008-as Olimpiai Játékok termál-
vízzel tervezett fûtésével/hûtésével kapcso-
latos kerekasztal-beszélgetés 

A konferencia zárórendezvényén a
következõ határozatok születtek: 

– a területen részletezõ szeizmikus
(fõleg gravitációs) méréseket kell vé-
gezni, az egyes  kõzetblokkok közötti
hidrodinamikai kapcsolat meglétének,
ill. hiányának megállapítása céljából,

– egy termálvíztermelõ és -visszatáp-
láló kútból álló kútpárost kell mélyíte-
ni a mérések alapján meghatározott
helyen és egymás közötti távolságban,

– a kútpároson hosszú próbatermel-
tetést kell végezni a projekt megvalósít-
hatóságának meghatározása céljából.

– az elhasznált vizet teljes mennyi-
ségben vissza kell juttatni a víztároló
összletbe.

– a felszíni hasznosítórendszer elemei:
hõcserélõk, hõszivattyúk (csúcsüzemben
földgázrásegítéssel), LiBr-os hûtõk.

A megvalósításra a kínai fél több mil-
lió USD összegû szerzõdést kötött az
Enex izlandi geotermális holdinggal. A
magyar fél számára ez a tény érdekes le-
het, ugyanis Izlandon a pekingihez ha-
sonló karbonátos kõzetekbõl álló hévíz-
tároló nincs, viszont nálunk pl. a Zalai
mélykarszt földtani és geotermális viszo-
nyai jelentõsen hasonlítanak a pekingi
tárolórendszerre (az utóbbi hidegebb és
mélyebb). Kézenfekvõ, hogy egy hazai
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A projekt neve A projekt tartalma A befejezés éve Megjegyzés

a) Beiyun Garden Hõszivattyús lakásfûtés, Ázsia legnagyobb
fûtött felület: 800 000 m2 2003. október lakásfûtõ rendszere

b) Gipu jiamg beoéo Hõszivattyús lakásfûtés, 
fûtött felület: 280 000 m2 2001. november

c) Dabaotai A Han dinasztia síremlékének 
légkondicionálása, felület: 21 800 m2 2002. november

d) A Pekingi Termálhõ-hasznosító Többlépcsõs, kaszkádrendszerû 
Kutató Intézet, Huaqinq geotermális energiahasznosító rendszer 2002. október
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projekt (pl. Andráshida) közös izlandi-
magyar megvalósítása milyen hasznos
lenne mindkét fél számára.

5. Említésre méltó egy japán szerzõ
elõadása egy „hot dry rock” föld-
hõhasznosítási  kísérletrõl, melyet az ál-
lam (NEDO) finanszírozott.

A 4 kútból álló kútpároson végzett kí-
sérlet során a benyomott víz hõmérsék-
lete 45,7 °C, a kijövõ víz hõmérséklete
103,4 °C volt. A kijövõ víz hõmérséklete
és mennyisége mindössze egy 54,6 kW
effektív kapacitású bináris áramfejlesztõ
egység mûködtetésére elegendõ. A
víztermelõ és vízvisszanyomó kutak kút-
fejnyomása és hõmérséklete állandóan
csökken. A kísérlet teljes költsége 125
Mrd Ft volt, a sikertelenség láttán a ja-
pán kormány 2002-ben azonnal leállí-
totta a geotermális K+F-tevékenység fi-
nanszírozását.

6. Megállapítások
A szervezés példamutatóan szívé-

lyes és gondoskodó volt. A szakmai
program minden állomásáról angol,
ill. kínai nyelvû nyomtatott és CD-s
tájékoztatót kaptunk. A tanácskozások
közötti szabadidõben megismerked-
hettünk Kína néhány történelmi és
kulturális nevezetességével is. A kínai
vezetõ termálenergia-szakembereket
meghívtam a 2003-as szegedi Európai
Geotermikus Konferenciára. A ma-
gyar fél a termálvíz kertészeti és balne-
ológiai hasznosításának témájában
tudna újat mutatni a kínai fél számára.

(Dr. Árpási Miklós, az MGtE elnöke,
a magyar-izlandi Geotermális Tanács

magyar társelnöke)

A hévízhasznosítás 
idôszerû kérdései

A z utóbbi idõben a sajtóban cikkek
jelentek meg, melyek azt hangoz-

tatták, hogy a „termálvíz-kincs túlsá-
gosan mohó kiaknázása hosszabb tá-
von ismét hõforrásaink hozamcsökke-
nését okozza“. A kérdést illetõ vélemé-
nyem a következõ: 

Hévízkészletek:
Ismeretes, hogy hazánk területének

csaknem a felén található hévíz, ennek
készletei, az 50 °C-nál melegebb hévi-
zek figyelembevételével, kb. 2000
km3-re becsühetõ (a MOL Rt. ill. az
OGIL felmérése). A hévízhasznosítás

területén számításba vehetõ mélységi
vizek a Kárpát-medence számos réteg-
tani szintjében és földtani formációjá-
ban elõfordulnak. Elsõsorban a közép-
sõ pliocén vagy felsõpannoniai, víz-
szintes településû homok-homokkõ
sorozatban és a triász idõszaki repede-
zett-hasadékos, részben karsztosodott,
karbonátos kõzettömegben alakult ki
regionális, mélységi vízkészlet.

Hévízhasznosítás:
• Hazai hasznosítás: Jóllehet, hogy

eredetileg a hangsúly kétségtelenül a
balneológiai-balneoterápiai hasznosítá-
son volt, de ezt a sajátos összetételû vizet
már kezdetben ásványvízként palackoz-
ták, és sót pároltak belõle, amit sikerrel
forgalmaztak. Ezenkívül a hévizet üveg-
házak fûtésére, a kitermelt szeparált gázt
áramfejlesztésre és vasúti kocsik világítá-
sára hasznosították. Magyarország egyi-
ke azon hévízben gazdag országoknak,
ahol évente több mint 10 Mm3 hévíz jut
a felszínre. Megjegyzendõ, hogy a széles
körû, komplex hasznosítási tevékenység
helyi vonatkozásban is nagyon ked-
vezõen befolyásolja a térségek fejlõdését.

A hazai hévizkészlet hasznosítási
adatai:

kommunális rendszerek 2,4 %,
ipar 9,3%,
ivóvíz 29,5%,
mezõgazdaság 26%,
fürdõ 30,9%,
többcélú hasznosítás 1,9%.
Látható, hogy Magyarországon je-

lenleg a legnagyobb súlyt a balneológiai
célú hévízhasznosításra helyezték. (A
balneológiai felhasználást Európa más
országaiban is elõtérbe helyezik: az eu-
rópai gyógyfürdõknek 2001-ben 20 mil-
lió vendége volt, akik 120 millió vendég-
éjszakát töltöttek el.) A balneológia célú
hazai hasznosítás vonatkozásában ki kell
emelni a hajdúszoboszlói és debreceni
kezdeményezéseket. (Hajdúszoboszló
tekinthetõ a komplex hévízhasznosítás
elsõ helyének.) Magyarország gyógy-
szállóiban 2000-ben átlagosan 62%-os
(a fõvárosban 70%-os) volt a kihasznált-
ság. Az idegenforgalom bevétele összes-
ségében 3723 Meuró volt, 2531 Meuró
pozitív egyenleggel. 2001-ben már 4,4
Meurós bevételt értünk el. Míg világ-
szerte csökkentek az idegenforgalmi be-
vételek, nálunk 18%-os növekedést sike-
rült elérni. A Széchenyi-tervnek köszön-
hetõen 130 milliárd HUF beruházással
43 gyógyfürdõ és 5 gyógyszálloda építé-
se kezdõdött meg. 

Világméretû hasznosítás: Az elmúlt
évszázadban a hévízfeltárás világvi-
szonylatban is kiemelkedõ eredménye-
ket hozott. A hévíz hasznosítása a világ-
ban rendkívül változatos. A 2000-es
adatok alapján fûtési célra 60 ország-
ban, elektromos áram elõállítására 21
országban hasznosították a kitermelt
hévizet.

A hévizbõl elõállított energia világ-
méretû hasznosításának alakulása
2000-ben:

távfûtés, háztartási melegvíz-szol-
gáltatás 47%,

hóolvasztás, légkondicionálás 1%,
ipar 10%,
haltenyésztés 13%,
melegházak 12%,
mezõgazdasági szárítás 1%,
fürdõk (elsõsorban hévizes tavak-

ban) 15%,
egyéb 1%.
Az utóbbi 5 évben a hõszivattyúkkal

végzett termálhõ-hasznosítás a beépí-
tett teljesítmény tekintetében 185%-
kal nõtt, a szállított hõmennyiség pe-
dig 59%-kal emelkedett. A fõ felhasz-
nálók Svájc és az USA voltak.

További feladatok a hévízhasznosítás
területén:

A hasznosított elhasznált hévíz elhe-
lyezése általában nagy gondot okoz az
üzemeltetõk számára. (Az elhasznált víz
vissszatáplálása sok esetben – pl. a bal-
neológiai célú hasznosítás esetén – a szi-
gorú környezetvédelmi elõírások miatt
általában nem valósítható meg, még a
dunántúli karbonátos, hasadékos táro-
lókban sem, pedig itt a  visszasajtolás
mûszakilag gazdaságosan kivitelezhetõ
lenne.) Minden hévízfürdõben, a gyógy-
füdõket kivéve – takarékossági okokból
– visszaforgatást kell alkalmazni.

A hévízkészletek minõségi és
mennyiségi védelmében rendkívül kí-
vánatos a hévízkészletek védõidomá-
nak meghatározása, és a védõidomon
belül végzendõ minden beavatkozás
elõzetes, komoly mérlegelése. 

Rendkívül fontos, a jövõt szolgáló
feladat, a tárolórendszerben lejátszódó
folyamatok vizsgálata, így az után-
pótlódás, a rétegenergia-csökkenés, és
számos más feladat (pl. a tárló fedõje és
feküje közötti hidraulikus kapcsolat
stb.). Nagyon sok kérdésre várunk
még választ pl. a hévízkitermelés fo-
lyamatosságát és tartósságát illetõen.

Általánosan megállapítható, hogy a
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Szegesi Károly
(1920-2002)

A magyar szénhidrogén-bányászat szak-
mai nyelvének egyik kiváló ismerõje és
elkötelezett mûvelõje, lapunknak több
mint három évtizedig volt lelkiismeretes
szerkesztõje pontott tett az utolsó mon-
dat végére. Szegesi Károly – kedves Karcsi
barátunk – életének 83. évében, 2002.
december 27-én végleg alulmaradt az
erejét pusztító könyörtelen idõvel szem-
ben. Hamvaitól a budapesti – akkor még
karácsonyi díszben pompázó – Szent
Család Plébániatemplomban 2003. janu-
ár 24-én vettek búcsút családjának tagjai,
barátai, tisztelõi. Földi maradványait a
templom alagsorának tapintatos esztéti-
kummal kialakított urnatermében he-
lyezték örök nyugalomra.

A szülõi házból hozta a szerénységet.
Abból a családból, ahol – bár küzdelmes
volt az öt ember élete – figyeltek egymás-
ra, ahol elsõdlegesen a segítõszándék do-
minált. Ezt valósította meg saját családja
körében is. De ezért is lehetett – és lett –
lapunk szerkesztõbizottságának tagja-

ként és korrektor-szerkesztõjeként sok
szakmai publikáció gondos szövegfor-
málója, minõségi megjelenésének segítõ-
je. Keze nyomán az oly gyakran göcsör-
tös szövegezésû kéziratból szabatos nyel-
vezetû, kifejezõerõt nyert cikk született.
Így vált személye a mondanivaló értékes,
de hû tolmácsolójává.

1951-ben jegyezte el magát a szénhid-
rogéniparral. Kereskedelmi felsõiskolai
végzettsége mellé geológus technikusi
oklevelet is szerzett, hogy minél jobban
betekinthessen a szénhidrogén-kutatás és
-bányászat igazi „boszorkánykonyhájá-
ba”. Életének meghatározó szakasza eh-
hez a szakmához kötõdött. Tolmács,
mûszakikönyvtár- és fordítócsoport-
vezetõ, majd mûszaki dokumentátor volt.
Többszörös idegennyelvtudása volt egyik
eszköze hasznos munkásságának.

Az orosz, német és az angol nyelvet
felnõtt fejjel, tanulással, szorgalommal sa-
játította el. Mindegyiket felsõfokon mû-
velte. Talán legromantikusabb az „orosz
nyelvi kurzusa” volt, amit a keleti oldalon
töltött három és fél éves hadifogsága alatt
„végzett el”, cementgyári munkásként,
tankönyv és füzet nélkül, a saját maga által
– cementzsákok papírjára – rögzített
„szótár” segítségével. A kurzus „intenzív-
nek” bizonyult, mivel a szótárat az
ellenõrzések alkalmával rendszeresen el-
kobozták, ezért tartalmukat a lehetõ leg-
rövidebb idõ alatt kellett memorizálni.

Két évtizedig volt vezetõje az iparág
szakmai könyvtárának. Nagy szorgalom-
mal és hozzáértéssel gyûjtötte össze –
minden használható nyelven – az idõ-
szerû ismeretekrõl szóló irodalmi
„gyöngyszemeket”. Ismerte az aktuális

mûszaki és gazdasági témákat, és igény
esetén ajánlásokat tett a tárgyhoz kapcso-
lódó irodalomból. Így példázta a szakem-
bereket segítõ, velük együttmûködõ „va-
lódi könyvtáros” alkatát.

Pihentetõje volt a természet. Már a
nyolcadik ikszet koptatta, amikor – ta-
vasszal – föltûnt alakja egy távolabbi Du-
na-parton, sportosan, oldaltáskával, ké-
nyelmesen róva a kilométereket, gyö-
nyörködve a nekibuzduló természet zson-
gásában. De fõvárosi lakásában is együtt
élt a természettel. Szobája ablakából –
amikor pihenésképpen felállt munkája
mellõl – hosszasan és kedvtelve szemlélte a
közeli gesztenyefák virágait vagy a Város-
liget távolabbi lombhorizontját. Rövid
„kirándulásai” is a Városligetbe vezettek.

Pontos, fegyelmezett ember volt.
Csak a megfontolt gondolatot öntötte
szóba. A szegényes beszédre sokszor csak
pillantásával válaszolt. Rend volt körü-
lötte – minden tekintetben. Íróasztala fö-
lött az általa szabott sorban helyezkednek
el ma is a szerkesztõ-korrektori munka
legfontosabb segédletei: nyelvi szabály-
zatok, lexikonok, szótárak. A család jelen-
tõs könyvállományának bizonyára ezek
voltak az általa leggyakrabban forgatott –
és talán szeretettel simogatott – darabjai.
Testi erejének apadásával – 1998-ban –
megvált szerkesztõi munkájától; könyvei
mind ritkábban kerültek le a polcokról.
De naponta végigpásztázta õket szemé-
vel – mintegy búcsúzásul. Mert ereje hí-
ján így, szótlanul – csak a szemével – bú-
csúzott a kórházi ágyon is szeretteitõl. És
talán tõlünk is.

Karcsi, mi is búcsúzunk Tõled
Cseri Tivadar

hévízhasznosítás területén még további
szemléletváltásra van szükség. Az elmúlt
években, gyakran eltúlozták a világvi-
szonylatban is számottevõ természeti
kincs jelentõségét. Megalapozatlanul,
kimeríthetetlennek tekintették a hazai
hévízforrásokat („Kifogyhatatlan ener-
giaforrás a föld mélyén”), ami jóvátehe-
tetlen pazarláshoz, értelmetlen környe-
zeti károkat okozó beruházásokhoz ve-
zetett. A hévízre alapozott vállalkozáso-
kat nem elõzték meg elfogadható, gaz-
dasági számítások, nem számoltak az
üzemeléssel kapcsolatos környezetvé-
delmi és vízgazdákodási hatásokkal.
Nem mindig vették figyelembe, hogy a
hévizek általában egységes hidraulikai
rendszert alkotnak a felszíni vizekkel, így

a felhasználásuknak hatása lehet azok ál-
lapotára, mennyiségére.

A hasznosítást új megfontolások alap-
ján kell kialakítani. Néhány fõ vezérelv a
jövõt illetõen továbbra is idõszerû:

A hévíz takarékos és komplex: fizikai,
kémiai és biológiai tulajdonságai együt-
tes hasznosításának megvalósítása.

A hévízkészletek utánpótlódási vi-
szonyainak tisztázása. (Általános véle-
mény szerint jelentõs utánpótlódás
nem tételezhetõ fel, számos példával
bizonyítható, hogy a nem körültekin-
tõ, meggondolatlan hévíztermelés
következtében, egyes területeken
jelentõs vízszintcsökkenések tapasz-
talhatók).

A jövõbeli igények korrekt felméré-

se, különös tekintettel a felszínközeli
rétegvizek elszennyezõdésére (külö-
nösen a hévizek ivóvízcélú fokozot-
tabb felhasználása esetén, pl. az Al-
földön, ahol ennek komoly hagyomá-
nyai vannak).

Mielõtt egy adott területen új kuta-
táshoz, hévízkútfúráshoz kezdenénk,
megvizsgálandók a korábban már fel-
tárt készletek  (pl. a közelben vagy gaz-
daságosan elérhetõ távolságban mélyí-
tett, eredménytelen CH-fúrások biz-
tosította lehetõségek), melyek mind a
hévíztermelés, mind -visszasajtolás
céljából elõnyösen hasznosíthatók.

(Dr. Pataki Nándor, ME Környezet-
gazdálkodási Intézet Hidrogeológiai és

Mérnökgeológiai Tanszéke)

NEKROLÓG
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A földtan és a bányászat
Kossuth-, Állami- és 
Széchenyi-díjasai. 
1948-1999

ABányász Kultúráért Alapítvány ki-
adásában megjelent könyv szerzõ-

je dr. Horn János, okl. olajmérnök, okl.
gazdasági mérnök és okl. szakközgaz-
da. Szakmánk mûvelése során kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtó, rangos ki-
tüntetésekkel elismert pályatársak és
elõdök élete, szakmai tevékenysége,
valamint a korabeli újságokból közölt
interjúk által megidézett kor atmosz-
férája elevenedik meg lapjain. A Bau-
xitbánya Kft. a Központi Bányászati
Múzeum, a Magyar Bányászati Hiva-
tal, a Magyar Geofizikusok Egyesüle-
te, a Magyar Olajipari Múzeum, a Ma-
gyarhoni Földtani Társulat, az
OMBKE, a Recski Ércbánya Rt., a
System Consulting Rt. és magánsze-
mélyek támogatásával napvilágot lá-
tott  összeállításból megismerheti az
olvasó a  Kossuth-, Állami- és Széche-
nyi-díjak rövid történetét, a kitünteté-
sek leírását, az alapítással és adomá-
nyozással kapcsolatos jogszabályokat,
az odaítélésre javaslatot tevõ bizottsá-
gok történetét, valamint személyi
összetételét. A földtan és a bányászat
szakágazatát érintõen 78 Kossuth-, 77
Állami- és 24 Széchenyi-díjat osztot-
tak ki az 1948-tól eltelt 50 év alatt. A
szénhidrogén-bányászat területén a
következõ szakemberek tevékenységét
ismerték el valamelyik rangos díjjal:

Dr. Bán Ákos, dr. Dank Viktor (Álla-
mi – II., 1973., megosztva) A hazai
szénhidrogén-termelés tudományosan
megalapozott továbbfejlesztéséért,
jelentõs kõolaj- és földgázkészletek
felkutatásáért és termelésbe állításáért.

Dr. Facsinay László (Kossuth – ezüst,
1953.) A nagylengyeli olajmezõk feltá-
rásában végzett eredményes kutató-
munkájáért.

Dr. Kántás Károly (Kossuth – ezüst,
1952.) Az olajbányászat termelékeny-
ségét jelentõsen emelõ módszerek ki-
dolgozásáért.

Dr. Kertai György (Kossuth – ezüst,
1953.) A nagylengyeli olajmezõk feltá-

rásának irányításában végzett jelentõs
eredményeiért. 

Dr. Kõrössy László (Állami – III,
1970.) A magyar Alföld földtani szer-
kezetének vizsgálata terén elért ered-
ményeiért.

Kovács Ferenc, dr. Meskó Attila, Mol-
nár Károly, Sághy György, Varga Imre
(Állami, 1978., megosztva) A szénhid-
rogén-kutatás geofizikai mûszereinek
és módszereinek fejlesztésében, a ku-
tatás hatékonyságának növelésében el-
ért eredményeiért.

Dr. Oszlaczky Szilárd (Kossuth –
bronz, 1953.) A nagylengyeli olaj-
mezõk feltárásánál dolgozó Eötvös-
inga Kutatócsoport munkájának veze-
tésében és geofizikai irányításában
végzett munkájáért.

Dr. Papp Simon (Széchenyi, 1990.
posztumusz) Az elsõ magyar ipari
jelentõségû kõolaj-elõfordulás feltárá-
sáért, mellyel hazánk kõolajtermelõ
országgá vált.

Patsch Ferenc (Kossuth – ezüst,
1952.) A mélyfúrás terén elért kiváló
eredményeiért, nagy idõ- és költség-
megtakarítást biztosító munkásságáért.

Dr. Pápa Aladár (Állami, 1983.,
megosztott) A hazai energiaforrások
feltárása és kiaknázása (továbbá az
energiagazdálkodás ésszerûsítése) te-
rén kifejtett kimagasló munkájáért. 

Dr. Schmidt Eligius Róbert (Kossuth
– III, 1956.) Eredményes hidrogeoló-
giai és földtani kutatásaiért.

Dr. Sztrausz László (Kossuth –
bronz, 1953.) A nagylengyeli olaj-
mezõk területén, a földtani térképé-
szeti munkák során végzett eredmé-
nyes tevékenységéért.

Szûcs László (Kossuth – bronz, 1953.)
A nagylengyeli olajmezõk legmélyebb
termelõ kútjainak fúrásánál végzett
eredményes irányító munkájáért.

Dr. Tomor János (Kossuth – bronz,
1953.) A nagylengyeli olajmezõk terü-
letén folytatott kutatófúrások munká-
latainak irányításában és a munkák
ellenõrzésében végzett eredményes
munkájáért.

Tóth Ferenc, Vad János (Állami – III,
1970, megosztva) A szénhidrogén-ku-
tatás technológiájának fejlesztésében
végzett gyakorlati tevékenységéért. 

Dr. Vadász Elemér (Kossuth – arany,
1948, megosztott) Magyarország geo-
lógiájával foglalkozó mûveiért.

Dr. Vajta László (Kossuth – III,
1957.) A kõolaj-feldolgozó ipar, külö-

nösképpen a hazai bitumengyártás
megvalósítása terén végzett eredmé-
nyes szervezõ, tervezõ és kutató mun-
kásságáért.

A 130 oldalas, igényes kiállítású
könyvet a Regiszter Kiadó és a Nyom-
da Kft. készítette. 

(dé)

ANEP – 2002 Olaj és Gáz 
Európai Évkönyve 
(ANEP – 2002 – Annuaire
Européen du Petrole et du
Gaz) 
A könyv átfogó információkat tartal-
maz a következõkrõl:

1. Ny.-Európa szárazföldi és tengeri
olajmezõi. (Az egyes mezõk megkere-
sését indexrendszer könnyíti.) Az egyes
országokról készült többszínû térképek
feltüntetik a mezõket, a távvezetékeket,
valamint az olajfinomítókat, és a föld
alatti kõolaj- és gáztárolókat.

2. Európai olaj- és földgáz-statiszti-
kai adatok és világviszonylatú összeha-
sonlításuk: primerenergia-fogyasztás,
olajbehozatalok, olaj- és földgáz az
Északi-tengerrõl a ny.-európai kõolaj-
ellátásban, földgázkészletek, földgáz-
termelés, földgázfogyasztás. 

3. Országonkénti vállalati ismerte-
tõ. (Az egyes cégek megtalálását abc
szerinti index könnyíti meg.)

4. Európai szállítók és beszerzési
források.

Terjedelem: 400 oldal, CD-ROM
alakban is rendelkezésre áll. 

Kiadó: URBAN VERLAG, Ham-
burg.

Ára: 126,80 euró, CD-ROM-mal
együtt 212,40 euró.

A világ gáziparának alapjai
(Fundamentals of the World
Gas Industry)

Akönyv lényeges és hasznos infor-
mációkat tartalmaz mindazok szá-

mára, akik a gázipar gazdasági kérdé-
seire kíváncsiak. A fõbb fejezetek a
következõk: finanszírozás és jogsza-
bályok; a világ „upstream” ipara; ke-
reskedelem: gáztovábbítás, -szállítás és
-tárolás; áramfejlesztés; regionális
profilok; technológiai fejlesztések és
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esettanulmányok; térképek; mérföld-
kövek a világ gáziparában.

A fõbb megállapítások röviden: 
Az upstream ágazat (szeizmika, a fú-

rás és a termelés) területén végrehaj-
tott fejlesztések, korszerûsítések és a
hatékonyság növelése eredményeként
a földgázt gazdaságosan tudták a piac-
ra juttatni. 

A gáztovábbítás terén végzett kor-
szerûsítések tovább fogják csökkenteni
a szállítás és ellátás költségeit, és a gázt
a regionális piacokról a világpiacra
mozdítják. 

Növekedik az erõmûvi gázfelhasz-
nálás, tekintettel arra, hogy a földgáz
környezetbarát és gazdaságilag is ked-
vezõ forrás.

Az LNG-szektor tovább fejlõdik,
csökkennek a szállítás és újragázosítás
költségei, elõtérbe kerül a tengeri
LNG elõállítása is. 

Bõvülni fog a GTL-kapacitás is
(földgáz folyékony termékké alakítá-
sa), tekintve hogy áttörés folyik az ala-
csonyabb költségek irányában.

Terjedelme: 144 oldal plusz CD-ROM.
Szerzõ: John M. Manzoni és társai.
Kiadó: Petroleum Economist, Lon-

don.
Ára: 395 USD (CD-ROM-mal

együtt).
(Turkovich Gy.)

Magyar Olajipari Múzeum
Archivuma. Repertóriumok
II.

AMOIM Közlemények 16. füzete-
ként megjelent könyvecske a mú-

zeum ipartechnika- és tudománytörté-
neti dokumentumgyûjteményében a
már lezárt, tovább nem bõvülõ – válla-
latok, intézmények és személyek ha-
gyatékában szereplõ – iratok jegyzékét
tartalmazza. Albrecht Béla gépész üzem-
mérnök, gazolintelepi fõmûvezetõ,
Böckh Hugó geológus, egyetemi tanár,
akadémikus, Bõhm Ferenc okl. bánya-
mérnök, Dedinszky János geológus (13
doboz!),    Gráf László vegyész (35 do-
boz!), Hága László vegyészmérnök,
Kántás Károly geofizikus, egyetemi ta-
nár, akadémikus, Károlyi Árpád olajbá-
nyászati rétegnyomásmérõ csoport
vezetõje, Papp Károly geológus, egye-
temi tanár, akadémikus (5 doboz, 47
dosszié!), Scheffer Viktor geofizikus, c.
egyetemi tanár, a mûszaki tudomány

doktora, dr. Varga József vegyészmér-
nök, egyetemi tanár, akadémikus sze-
mélyi iratait, a Bányászati Kutató Inté-
zet Olajosztályának (1951–1958, 47
doboz!), a Csepeli Kõolajipari Vállalat
(1950–1969), a SHELL Kõolaj Rt.
(1926–1941), a Bázakerettyei gazolin-
telep (1936–1972), a Kolozsvári Kuta-
tó Bányahivatal (1903–1917), a „LAR-
DOLINE” Olaj- , Zsiradék és Vegyi-
gyár Rt. (1926–1967)a Székesfehérvári
Gázgyár (1872–1950), a Vacuum Oil
Co. Rt. (1889–1950) mûszaki doku-
mentumait és a Bányaipari Dolgozók
Szövetsége (1950–1975) olajipari ira-
tait tartalmazó fondokról készült
összeállítás Molnár László és Srágli La-
jos munkája. A kiadvány elkészítését a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma és a Nemzeti Kulturális Alap-
program támogatta. 

(dé)

Metángáz kitermelése
mélyfúrással

Anémetországi Herne közelében
lévõ széntelepek metángázát egy

800 m mélységû fúráson át termelik ki.
(Ilyen célra ez a fúrás a legmélyebb
Németországban.) A bányagázt blokk-
fûtõerõmûben tervezik felhasználni, és
ezzel a Városi Közmû Vállalat 700 000
m3/év földgázt takaríthat meg. 
Erdöl, Erdgas, Kohle 

Száloptikás hômérséklet-
mérések föld alatti 
gáztárolókban

Ahõmérséklet-eloszlás térbeli és
idõbeli változásának ismerete a

föld alatti tárolók üzemi feltételei
megállapításának és ellenõrzésének
kulcstényezõi. A hõmérsékletmezõ
teljes mélységi fokozatban és sûrû (pl.
30 s vagy 1 min) vagy változó
idõközökben történõ (órás vagy napi
idõtartamú) egyidejû feltérképezésére
alkalmas száloptikás mérési eljárás új
utat nyit a föld alatti tárolók termelõ
kútjaiban végbemenõ folyamatok
megfigyeléséhez, de sikerrel alkalmaz-
ható az olaj- és gázmezõk kútjainak

megfigyeléséhez is. A 6 oldal terjedel-
mû közlemény példákon mutatja be az
e méréstechnikával szerzett kedvezõ
németországi tapasztalatokat. 

A geológiai és petrofizikai adatok-
kal kombinált száloptikás mérések lé-
nyeges termodinamikai információkat
szolgáltathatnak a rezervoárdinamika
számára, kimutatják a kútkiképzés tö-
mítetlenségeit, és észlelik a csövezés
mögötti áramlásokat. Segítségével
pontosan mérhetõk és ellenõrizhetõk
a pórusos tárolókban lezajló folyama-
tok és gázmozgások. A száloptikás
hõmérséklet-észlelõ kábel beépíthetõ
egészen a kaverna aljáig, a zsompig, és
az idõben változó hõmérséklet-elosz-
lás a kavernában a be- és kitáplálás fo-
lyamán mérhetõ és regisztrálható vele.
Az optikai rendszerrel figyelemmel
kísérhetõk a föld alatti tárolók
fedõkõzetének hosszú idejû hõmér-
séklet-változásai, egyértelmûen meg-
határozható a kutakban lévõ folyadék-
tükör és a gyûrûstérben levõ védõ-
folyadék helyzete. A tapasztalatok sze-
rint a száloptikás hõmérsékletmérések
nem szakítják meg hosszabb idõre a tá-
roló üzemmenetét, és nem igényelnek
mûszaki változtatásokat sem a lyukfe-
jen, sem a termelõcsõben. A kútba be-
épített mérõkábellel különösebb rá-
fordítás nélkül elvégezhetõk a hosszú
idõtartamú mérések anélkül, hogy
korlátoznák a betáplálás vagy a kiter-
melés üzemét. Ez a kedvezõ költségû
diagnosztikai módszer egyre nagyobb
jelentõségû lesz a föld alatti tárolók
üzemeltetésében és ellenõrzésében.
Erdöl, Erdgas, Kohle, OIL GAS European
Magazine

Csökken a német fûtôolaj
kéntartalma 

A z EU-irányelvek átvételével Né-
metországban 2002. január 1-

jétõl a nehézfûtõolaj kéntartalmának
felsõ határértékét 1%-ban határozták
meg. (Eddig erre vonatkozóan nem
volt korlátozó elõírás.) Németország-
ban fõleg a hajózásban alkalmaznak
még nehézfûtõolajat, de csökkenõ
mértékben. A könnyûfûtõolaj kéntar-
talmának határértéke 2008 kezdetétõl
0,1%-ra (a jelenlegi érték felére) csök-
ken. A Környezetvédelmi Minisztéri-
um a könnyûfûtõolaj határértékének
csökkentésétõl a német háztartások
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kéndioxid-emissziójának a jelenlegi
76 000 t/év értékrõl 34 000 t/év-re
történõ csökkenését várja. Németor-
szágban a levegõtisztaság területén
már eddig is jó eredményeket értek el,
a levegõ összes kénhidrogén-terhelése
az 1990. évi 5,3 Mt/év-rõl 1999-re már
831 000 t/év-re csökkent. 
Erdöl, Erdgas, Kohle

A „fûtôérték” minôségû
fûtôolaj klimatikus hatása

Anémet kõolaj-feldolgozó ipar egy
igen kis kéntartalmú, ún.

„fûtõérték”-minõségû könnyûfûtõolaj
fejlesztésén dolgozik. Németország
fûtõolaj-forgalmában a könnyûfûtõ-
olaj-szükséglet csökkenésével (2020-
ra mintegy 20%-kal) kell számolni.
Miközben a könnyûfûtõolaj szem-
betûnõ gazdasági elõnyéhez nem fér
kétség, a kõolajiparnak feladata a fo-
gyasztók számára világossá tenni azt a
tényt, hogy ökológiai szempontból a
könnyûfûtõolajos fûtõrendszerek
egyenértékûek a földgázos rendszerek-
kel. Ezt támasztja alá a Fichtner Mér-
nöki Iroda (Stuttgart) által készített ta-
nulmány is, melybõl kitûnik, hogy az
olaj- és gáztüzelésû fûtõrendszerek klí-
mára gyakorolt hatása azonos mértékû. 
Erdöl, Erdgas, Kohle.

Új módszer geotermális
energia nyerésére

Avenezuelai El Salvadorban egy új
projekt segítségével próbálnak

energiát nyerni a GESAL egy
meglevõ, de nem hasznosított geoter-
mális mezõjébõl. Elõször egy 5000 m
mélységû fúrást létesítenek, melyen át
rétegrepesztést hajtanak végre a forró
kõzetben. A felrepesztett kõzetbe egy
másik fúrást mélyítenek. Az elsõ kúton
át a mélybe szivattyúzott víz a másik
fúrás felé tartó áramlása közben – a fel-
repesztett több száz Celsius fokos
hõmérsékletû kõzeten át – felmeleg-
szik, gõzzé alakul és ezt a forró gõzt ki-
termelik. A vízgõzbõl fejlesztett ára-
mot a helyi villamos hálózatba táplál-
nák. A konvencionális (hidrotermális)
geotermikus energia nyerése, mely so-
rán a kõzetekben természetesen elõ-
forduló gõzt vagy forró vizet haszno-
sítják, csak mintegy 0,3%-kal járul

hozzá a világ összes villamosáram-ter-
meléséhez, és csak korlátozott mérték-
ben alkalmazható. A forró (száraz)
kõzetek, melyekbõl az ún. „Hot
Fractured Technology” segítségével
forró gõzt lehet kitermelni, szerte a vi-
lágon számos régióban megtalálhatók,
és a Shell véleménye szerint lényeges
energiaforrássá válhatnak. A módszer
technikai kivitelezhetõségét az USA-
ban, Japánban és az Európai Unióban
már számos – a kormányzatok által is
támogatott – kísérlet bizonyította,
azonban még sok kihívást kell legyõzni
ahhoz, hogy a módszer ipari méretû
alkalmazásra kerüljön. A Shell Cso-
port jelentõs összegeket fordít a geo-
termális projekt megvalósításán kívül
az egyéb alternatív energiaforrások
(nap- és szélenergia, a hidrogén stb.)
felhasználására, ill. hasznosítására.
Erdöl, Erdgas, Kohle, OIL GAS European
Magazine

Épül a világ legnagyobb
etán-krakkolója

K atarban épül a világ legnagyobb
etán-krakkolója, melynek 1 Mt/év

kezdeti kapacitása a második fázisban
1,5 Mt/év-re bõvül. A krakkoló üzem-
be helyezését 2006 második félévére
tervezik. Termékeivel a Katartól DK-
re található Messaiedben épült új poli-
etilénüzemet és a Katar Olajtársaság
2001 júniusában üzembe helyezett
petrolkémiai komplexumát látják el.
Erdöl, Erdgas, Kohle 

A világ energiakilátásairól  

Avilág olyan nagy energiakészletek-
kel rendelkezik, hogy az erõteljes

gazdasági növekedés ellenére, a
következõ évtizedekben sem kell szû-
kös helyzettel számolni. Az IEA közle-
ménye szerint a kõolaj, a földgáz és a
szén világpiaci kínálata még akkor is
elegendõ lesz, ha 2020-ig a szükséglet
több mint 50%-kal emelkedik. A világ
primerenergia kínálatában a kõolaj
35%-ra, a földgáz 23,9%-ra növeli
vezetõ szerepét, miközben a szén –
fõleg ökológiai okokból – 22,6%-ra
esik vissza. Az IEA közlése szerint a
biztosan kitermelhetõ, konvencionális
kõolajkészletek nagysága 850–1100
Mrd barrel, s ebbõl 2020-ig összesen
700 Mrd barrelt fogyasztunk el. Az ed-

dig még nem bizonyított, ill. igazolt,
de minden valószínûség szerint feltár-
ható és kitermelhetõ készleteket 3345
Mrd barrel nagyságrendre becsülik.
Az olaj-pala és az olaj-homok formájá-
ban (pl. Kanadában és Venezuelában)
meglevõ készletek nagyságát 3,7 Mrd
barrelre becsülték. A biztos és re-
ménybeli földgázkészleteket vala-
mennyi elemzés a világ 2000. évi föld-
gáz-fogyasztásának 172-szeresére be-
csüli. A világ hatalmas szénkészletek-
kel rendelkezik, de ezek felhasználása
az elõre látható idõszakban – a föld-
gázzal szembeni kedvezõtlenebb kör-
nyezeti hatásuk miatt – korlátozott
lesz. 

A jövõbeli növekedõ szükségletek
kielégítése érdekében rendkívül nagy
beruházási ráfordításokra van szükség
a kutatás, a feltárás és termelés, vala-
mint a szállítás területén, állapítja meg
az IEA közleménye.  
Erdöl, Erdgas, Kohle 

Új eljárás nagy nyomású
földgázok kéntelenítésére 

Y.Le Strat és társai 8 oldalas közle-
ményben részletesen ismertetik

az Institut Francais du Pétrole (IFP) és
a Le Gaz Intégral (LGI) által kifejlesz-
tett új redox-eljárást, a kísérleteket és az
elért, igen kedvezõ tapasztalatokat. A
Soings en Sologne (Franciaország) föld
alatti tároló 8–15 ppm H2S-tartalmú
földgázával lefolytatott üzemi méretû
kísérletek során az új eljárás eredmé-
nyeképpen a kimenõ gáz H2S-tartalma
1 ppm alatt maradt. A „Sulfinol HP“-
eljárás jelentõs költségcsökkentést
eredményezett: mind a beruházási,
mind az üzemeltetési költségek a ha-
gyományos MDEA plusz LP-redox el-
járáshoz viszonyítva 54%-kal csökken-
tek. Az eljárással bebizonyították, hogy
alkalmazható nagy nyomású, kénhidro-
gén tartalmú földgázok kezelésére, ipa-
ri körülmények között is.
Oil and Gas Journal 

A gáztávvezetékek fejlesz-
tésének trendje

A földgázfogyasztás világszerte
végbemenõ gyors növekedése ki-

hívás a világ csõtávvezeték-ipara
számára. A fokozott biztonság, a meg-
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bízhatóság fenntartása, valamint a
költségek csökkentése érdekében to-
vábbi innovatív technológiákat kell al-
kalmazni. A következõ 15 évben a világ
csõtávvezeték-beruházásait mintegy
120 Mrd USD összegre becsülik,
ebbõl több mint 80 Mrd USD-t a
2010-ig Észak-Amerikában használ-
nak fel, 85 000 km távvezeték létesíté-
sére. A világ elsõ nagynyomású és
nagytávolságú csõtávvezetéke 1891-
ben épült meg és 1998-ban már 857
ezer km földgáztávvezeték üzemelt
(50%-a Észak-Amerikában, 24%-a
Nyugat-Európában). 1948 és 1999 kö-
zött 1,7 Mkm szállító vezetéket építet-
tek, több mint 54%-át földgázszállítási
célra. A földgáz iránti igények kielégí-
tése érdekében nagy távvezeték-építé-
si tevékenység kezdõdött. (Ezek a szá-
mok nem tartalmazzák az egykori
Szovjetunió államainak és Kínának
adatait.) A következõ idõszakban nagy
súlyt helyeznek a technológiai, techni-
kai fejlesztésekre, a követelményeknek
még jobban megfelelõ anyagokra (pl.
X-100, X-120 minõségû csõvezetéki
acélokra). Nagy érdeklõdés mutatko-
zik az újabb üvegszál-erõsítésû, ún.
kompozit csõvezetékek iránt (üvegszá-
las köpennyel ellátott dupla acélveze-
ték). A Trans Canada által szabadal-
maztatott és jelenleg is fejlesztés alatt
álló kombinált rendszer elõnye, hogy
nagy nyomások esetén is fokozottabb
távvezeték-integritást, épséget biztosít
kedvezõ költségekkel.
Oil and Gas Journal 

A földgázellátás helyzete és
kilátásai Európában

H ilmar Rempel (Német Szövetségi
Földtani és Nyersanyag-tudo-

mányi Intézet) elemzése szerint 1999
végén a világ rendelkezésre álló kon-
vencionális földgázkészleteit 155,7
billió m3-re, a reménybeli forrásokat
pedig 197,8 billió m3-re becsülték. Az
1999. évi 2,4 billió m3-es kitermelést
figyelembe véve, az ismert készletek
további 62 évre, a reménybeli készle-
tek pedig még további 82 évig ele-
gendõek. A konvencionális kõolajból a
készlet csak 42, ill. 21 év. (Az elõbbi
becslésben nem szerepelnek a nem
konvencionális* földgázkészletek. Ezek
nagysága az Intézet adatai szerint egy
nagyságrenddel meghaladja a konven-

cionális készleteket. Hasznosításuk je-
lenleg még bizonytalan.)

A keleten Kazahsztánig és az orosz
Ny.-Szibériáig, délen Afrikáig terjedõ
európai földgázpiac évi földgázfo-
gyasztása – csekély ingadozásokkal –
már néhány éve 1000–1100 Mrd m3.
Ennek több mint háromnegyed részét
négy állam biztosítja: Oroszország,
Anglia, Hollandia és Algéria. A szállí-
tást csaknem kizárólag csõtávve-
zetékeken végzik, és csak kb. 25 Mrd
m3-t importálnak LNG formájában
Algériából és Líbiából, valamint cse-
kély mennyiségeket Katarból, az
Egyesült Arab Emírségekbõl, Nigériá-
ból és Trinidadból. Az európai (biztos)
földgázkészletnek (7418 Mrd m3) több
mint háromnegyed része Norvégiá-
ban, Hollandiában és Angliában talál-
ható. A szükségletek jelentõs részét a
jövõben is a nagy távolságokból kell
importálni. A földgázellátásban külö-
nösen nagy jelentõségûek az 100 Mrd
m3-nél nagyobb, ún. „óriás („giants“)
mezõk és az1000 Mrd m3-nél nagyobb
készletû, ún. „supergiants“ mezõk. A
közlemény ismerteti az európai föld-
gázpiacot ellátó, jelenleg ismert, leg-
fontosabb supergiants mezõket. A fel-
sorolt 19 mezõbõl 11 az egykori Szov-
jetunió és Oroszország területén van.
(Troll mezõ, Orenburg, Urengoj,
Medvesje, a  Jamal-félszigeten még fel
nem tárt mezõk, Zapoljarnoje-mezõ, a
Barents-tengerben  lévõ Stockman
mezõ.) 

P. Leprince és M. Valais a világ föld-
gázkészleteit a kinyerési költségeik
alapján osztályozta (1. táblázat).

A kinyerési költségekhez hozzá-
adódnak még a földgáz kezelési, fel-
dolgozási költségei, a gázátadás, és a
vám költségei, valamint a vállalatok
nyeresége. (A földgázkezelés költsé-
gei, a ún. dúsgázok és a gázkondenzá-
tum-mezõk esetében, valamint a kén-
hidrogén-tartalom és leválasztási költ-

ségei miatt jelentõsek lehetnek.) A
közlemény bemutatja, hogy a szállítási
költségek milyen szoros összefüggés-
ben vannak a távvezeték kapacitásával
és azt, hogy a tengeri vezetékes szállí-
tási költségek kb. 50%-kal nagyobbak,
mint a szárazföldi vezetékes szállításéi.

Nyugat- és Közép-Európa kb. 50
ezer km gáztávvezeték-hálózattal és
1,5 Mkm elosztóvezeték-hálózattal
rendelkezik. Az orosz gáztávvezeték-
hálózat legnagyobb részét (kb. 150
ezer km hosszúságot) a Gazprom üze-
melteti. A vezetékrendszer 13%-a már
több mint 30 év, 20%-a 20 és 30 év kö-
zötti és 34%-a 10 és 20 év közötti
idõszak óta üzemel. Ezeket tekintetbe
véve, a távvezeték-hálózatokon (de kü-
lönösen a kompresszorállomásokon) a
következõ években átfogó rekonstruk-
ciókra lesz szükség.

A földgázárak általában erõsen
kötõdnek az olajárakhoz. A közlemény
gazdasági számításokkal és diagra-
mokkal szemlélteti a nagy távolságok-
ból végzett szállítások gazdaságossági
határait, és megállapítja, hogy a távol
fekvõ mezõkre készített projektek
megvalósításának feltétele az, hogy a
jövõben gazdaságilag ésszerûbb gázár
érvényesüljön. Alternatívaként a 3000
km-nél nagyobb távolságok esetén a
cseppfolyósított földgáz tengeri szállí-
tása jöhet számításba, ha a forrás a
nyílt tengeren át könnyen elérhetõ. A
közlemény végkövetkeztetésként meg-
állapítja, hogy a biztos és jól mûködõ
földgázellátás alapfeltétele a kielé-
gítõen nagy energiaár, melybõl bizto-
sítható a növekvõ fogyasztás miatt
szükséges beruházások megvalósítása.
A földgázláncban (a kutatástól és ter-
meléstõl egészen a fogyasztókig) ki
kell használni a költségcsökkentés va-
lamennyi lehetõségét, hogy a földgáz
versenyképessége biztosítva legyen a
többi energiahordozóval szemben.
Erdöl, Erdgas, Kohle 

1. táblázat. A földgázkészletek osztályozása kinyerési költségük alapján*

Részarány a világ készleteiben, %
Költségek 40 45 10 5

USD/MBTU <0,7 0,7–2,1 2,1–3,5 3,5–5,2

USD/b olajegyenértékben <4 4–12 12–20 20–30

USD/1000 m3 <25,00 25,00–75,00 75,00–125,00 125,00–185,00

* A közlemény megjelenése óta  az arány valószínûleg eltolódik a nagyobb költségek
irányában.
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