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Bányászati–Kohászati–
Földtani Konferencia
Zilah, 2003. április 11–13.

A z Erdélyi Magyar Mûszaki Tudo-
mányos Társaság (EMT) által

évente megrendezett szakmai találko-
zó, amelyre ötödször került sor, már
kellõ távlatból, nagyobb objektivitás-
sal értékelhetõ. Az elsõ találkozón még
csak 80 részvevõ volt és 25 elõadást
hallgathattunk meg. Majdnem töret-
len számbeli növekedéssel, az idei ta-
lálkozón 85 elõadást tartottak, s a hall-
gatóság száma 139 fõ volt. Nem lenne
alapja a pozitív értékelésnek, ha
minõségileg nem lehetne a fejlõdést
érzékelni. Meggyõzõdéssel állítható,
hogy ezen a téren a leglátványosabb az
elõrelépés. A diákság konferencián va-
ló szerepérõl, minõségi teljesítményé-
rõl már sokan, sokszor szóltak. Az idei
szereplésük sem volt a korábban kiví-
vott rang alatti, még ha számarányuk-
ban a diákdolgozatok az idén kissé 
vissza is szorultak. Egyre többszólamú
a tematika, de egyre markánsabban
körülhatárolódott néhány szakterület,
amely – megõrizve a zenei hasonlatot –
lassan motívummá rajzolódik. Így, a
földtanban elsõsorban a környezet-
geológia és a folyamatokat, okságot
nyomozó ásványtan, a bányászatban az
eredményes nyersanyag-értékesítés, a
kohászatban a rafinált, finom anyag-
megmunkálás, az anyagtudomány irá-
nyába csomósodik a tematika.

A Konferencia szervezõje az EMT
Bányászati–Kohászati–Földtani Szak-
osztálya volt, az Illyés Közalapítvány

(Budapest) és a Pro Technika Alapítvány
(Kolozsvár) támogatásával. Zilah (Szil-
ágy-megye) Polgármesteri Hivatal dísz-
terme (1. és 2. kép) és a Silvana
Fõgimnázium (volt Ady Endre Líceum)
termei adtak helyet a Konferenciának.

A Konferencia célja volt lehetõsé-
get teremteni az erdélyi és magyaror-
szági, illetve más államokbeli magyar
szakembereknek tudományos eredmé-
nyeik kölcsönös bemutatására, az is-
merkedésre, kapcsolatteremtésre, va-
lamint az Európai Vaskultúra Útja
mozgalom tudományos háttérinfor-
mációinak gazdagítására is. 

A Konferencia
A meghívott magyarországi, kanadai és
romániai magyar anyanyelvû szakembe-
rek által megtartott 5 plenáris elõadást
követõen 10 szekcióban, összesen 80
elõadással folytatódott a munka:

• Bányászat – 12 elõadás;
• Kohászat – 13 elõadás;
• Környezetföldtan – 6 elõadás;
• Általános földtan – 7 elõadás;
• Kõzettan – geokémia – 5 elõadás;
• Ásványtan – 7 elõadás;
• Szerkezetföldtan – 6 elõadás;
• Õslénytan – rétegtan – 5 elõadás;
• Tudománytörténet – 7 elõadás;
• Poszter – 12 elõadás.

A 139 résztvevõbõl 72-en voltak Ma-
gyarországról, 2-en Kanadából, 1 Szlo-
vákiából és 64-en Romániából. A 80
elõadásból 49-et magyar, 26-ot hazai, 1-
et magyar-román, 1-et magyar-ukrán,
1-et magyar-olasz, 1-et szlovák-román
és 1-et kanadai szerzõk tartottak. Az
OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és Vízbá-
nyászati Szakosztályát 10 résztvevõ kép-
viselte és 3 elõadást tartottak:

• id. Õsz Árpád: Hatvanöt éve talál-
ták meg a bükkszéki kõolajmezõt.

• Pap Sándor: Felhagyott külszíni
bányák, mint földtani bemutatóhelyek,
három dunántúli példán.

• Szakál Tamás: Fluidumtermelõ/
besajtoló kutakban végzett hidrodina-
mikai vizsgálatok alapkérdései.

A találkozó programját, az elõadások
kivonatait, a résztvevõk listáját és a kirán-
dulásvezetõt minden résztvevõ megkap-
ta. Tovább bõvült szakosztályunk romá-
niai szénhidrogén-kutatási és -termelési
kapcsolata: a SNGN ROMGAZ SA
Kutatási Osztály (Marosvásárhely) kép-
viselõjével folytattunk konzultációt, ta-
lálkoztunk dr. Papp Károly királyi geoló-
gus – a nagysármási és kissármási mély-
fúrások kitûzõje és vezetõ geológusa –
unokájával, Papp Károllyal, aki a maros-
vásárhelyi Talajtani és Agrokémiai Hi-
vatal munkatársa.

Az OMBKE – szakosztályunk kez-
deményezésére – zászlót ajándékozott
az EMT Bányászati–Kohászati–Föld-
tani Szakosztályának (3. kép).

A konferenciát hangulatos, közös
nótázástól hangos fogadás zárta.

A kirándulás útvonala
A kirándulást tervezte és vezette dr.
Vanek Ferenc, az EMT földtanszakosz-
tályának elnöke, aki a „Kirándulás-
vezetõ”-ben elõrebocsátotta – bár a
körút alapjában földtani (kisebb arány-
ban bányászati) vonatkozású, részlete-
sebben szól az építészeti, kultúrtörté-
neti és történelmi vonatkozásokról, mi-
vel az útvonalról semmiféle túrakalauzt
nem adtak ki (s legkevésbé magyar
nyelven), pedig csodás látnivalók tarkí-
tották azt.

1. megálló: A Sintie-völgyi ho-
mokbánya, amelynek feltárása ma az
Almásköblösi Formációt képviseli. Az
elkülönített 16 rétegbõl 14 kövületes,
de a kövületek ritkák, rossz megtartá-

EGYESÜLETI HÍREK

1. kép.  A plenáris ülés elnöksége 2. kép.  A plenáris ülés hallgatósága
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súak. Jellegzetessége a feltárásnak a
diagenetikus, nagy, gyakran idiomorf
gipszkristályok jelenléte és az alján
lévõ széncsíkok. Ez utóbbiak – ahol
megvastagodtak –, de fõleg az alattuk
lévõk, a térség más helyein hosszú
idõn át (a közelmúltig) kitermelés tár-
gyát képezték (4. kép).

2. megálló: A Sárkányok–kertje
az Incheieturii-patak balpartján, ép-
pen az agyagos szintek jelenlétének és
a konkordáns rétegdõlésnek köszön-
hetõen alakult ki, a szétrepedezett
homokkõfedõ tömbjei lassú csúszása
révén ez a – földtörténetileg igen rövid
életû – geomorfológiai csoda. Megõr-
zése még a védettség állapotában is
csak rövid idejû lehet (5. kép).

3. megálló: A Rákóczi-hegy lába
az észak-erdélyi eocén alsó tengeri
összletének típusfeltárása, ahol folya-
matosan megvan az egész sorozat.

4. megálló: A Prodánfalvi kõfej-
tõben szürke, tömör, eocénkori mész-
követ fejtenek, elsõsorban égetett mész
elõállítása céljából. A fejtéssel feltárt so-
rozat kitûnõ példa a különbözõ formá-
ciók bemutatására.

5. megálló: A Berédi Márga For-
máció típusfeltárása, az erdélyi

eocén/oligocén határ. A feltárás
döntõ részben laza márgákból áll, felsõ
negyedében egy jellegzetes kövületes
szint húzódik. Ez alatt, a feltárás közepe
táján vonható meg az eocén/oligocén
határ. A márgák közt jó megtartású, de
ritka kövületeket találunk.

6. megálló: A Mojgrádi–Magura
kõfejtõ, ahol neogénkori mikrodioritot
bányásznak jó minõségû tört-, kockakõ
és kõtömb kinyerése érdekében. A
kõzetet plagioklászok (60% anortit) és
piroxének (augit, hipersztén) jól látható,
de apró szemcséi alkotják. A kõzet a pe-
remeken kihûlési felületek mentén el-
vált, a magmás test közepe felé tömör. A
kõfejtõ ÉNy-i csücskében jól észlelhetõ
a kontaktmetamorfizmus.

7. megálló: A Porolissum – a
Pomet-tetõn lévõ castrum. Az 502 m-
es magaslaton lévõ castrum uralja az
egész Porolissum környéki régészeti
összletet. A neogén andezittelérre épí-
tett négyzet alapú erõsség kiterjedése
230 m x 300 m, négy oldalának közepén
bástyákkal erõsített kapukkal, középen
parancsnoksági épülettel, jól megõr-
zõdött utakkal. Két saroktornyot is azo-
nosítottak, illetve kiástak: északon és
nyugaton. Mint a legtöbb dáciai castrum,

két fázisban épült. A Porta Praetoria (az
ÉK-i kapu) szépen restaurált, monu-
mentális építmény. Ezen haladtunk be a
castrum belsejébe, ahol jó magyarázó
szövegek álltak rendelkezésünkre. Az
erõdítmény hamar elkészülhetett, való-
színüleg már a 118-as átszervezéskor –
amit az tett szükségessé, hogy 117-ben,
TRAIANUS, a hódító császár halálát
követõen a jagizok és a roxolánok tá-
madták a vidéket. A tábort valószínûleg
GALLIENUS császár (Dacicus max-
imus) idején erõsítették meg utoljára. 
A leletek megcsappanása azt sugall-
ja, hogy a Viminaciumban (a mai
Kostolac=Kosztolác) nem sokkal hama-
rabb felállított tartományi pénzverõ fel-
számolását követõen (257–258) itt is
elkezdõdött a kiürítés (6. kép).

A kirándulás során sok eredendõen
magyar és román településen mentünk
keresztül, úgymint: Csömörlõ, Alsó-
egregy, Vaskapu, Almásszentmihály,
Kendermál, Magyarzsombor, Hídal-
más, Bányika, Almásrákos, Kender-
mezõ, Almásbalázsháza, Kettõsmezõ,
Almásgalgó, Tihó, Szamosõrmezõ,
Turbóca, Zsibó, Prodánfalva, Karika,
Beréd, Mojgrád, Vártelek. Általában
megállapítható, hogy a magyar telepü-

3. kép.  A zászlóátadás 5. kép.  A Sárkányok-kertje

4. kép. A Sintie-völgyi homokbánya 6. kép.  A Porolissum Castrum
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lésekben lassan eltörlõdnek a magyar
vonatkozású mûemlékek, akárcsak a
magyar lakosság, valamint a régi szi-
lágysági román fatemplomokat is fel-
emészti az enyészet (7. kép).

Amit Zilahról tudni kell
Zilah Szilágy megye székhelye, a Me-
szes-hegység lábánál, a Zilah-patak
partján, 266 méter magasan fekszik.
Csaknem 20 000 lakosa van, közlekedé-
si csomópont, jelentõs fafeldolgozó- és
élelmiszeriparral, gép- és ruhagyárral.

Ez a vidék a legrégibb idõk óta lakott.
A rómaiak korában Zilah táján volt Da-
cia Porolissensis székhelye: Porolissum.
Helyén ma Mojgrad falu áll, amely –
nevébõl következtetve – szláv eredetû. A
honfoglalás korában Anonymus szerint
az Erdélyt elfoglaló magyarok Zilahnál
megpihentek, s innen hatoltak tovább
kelet felé. A várost a tatárok 1241-ben
feldúlták, de újra felvirágzott. Keres-
kedõi és iparosai 1496-ban II. Ulászló-
tól számos kiváltságban részesültek. A
város 1542-ig az erdélyi püspök birtoka
volt, majd 1617-tõl 1806-ig földesúri
birtok lett. Ekkor 80 000 forintért meg-
váltotta magát. 1601-ben Basta zsoldo-
sai, 1703-ban Rabutin rácai perzselték
fel. 1711-ben XII. Károly svéd király
megszállt a városban, hazafelé menekült
a Abenderi csatavesztés után.  A házat,
ahol megszállt, emléktábla jelöli. Neve-

zetes intézménye volt a Wesselényi-
kollégium, Ady Endre „õsi skólája”.
A költõ a gimnázium felsõ osztá-
lyait ebben az iskolában végezte; 
s bár eminens tanuló volt, mégis
consilium abeundi-val (kicsapás-
sal) fenyegették, ahogy õ írja élet-
rajzában: „némely kiderült lum-
polások miatt”.

A zilahi református temp-
lom 1703-ban leégett, de újjáé-
pítették. 1719-ben egy villám-
csapástól a tetõzete leégett.
1904 és 1907 között építették
újjá. A templom belseje szokat-
lanul tágas kiképzésû, 1500
ülõhely van benne.

A Piac utcában van az 1951-
ben régi alapokból létesített vá-
rosi múzeum. Ebben számos fel-
iratos emlék látható a dák-római
idõkbõl. Jelentõs a néprajzi és a
népmûvészeti gyûjteménye is.

A város régi fõterén áll a job-
bágyfelszabadító, nemeslelkû és
mûvelt, felvilágosult reformer,
Wesselényi Miklós (1796–1850)

szobra, Fadrusz János alkotása (1902). A
városban a Strada Teilor mellett új
fõteret alakítottak ki. Itt épült a
Porolissum-toronyszálló, a Megyei Önkor-
mányzat modern székháza és a Mûvelõdési
Ház. Ugyancsak itt látható Barnutiu múlt
századi román politikus mellszobra is.

Viszontlátásra  a 6. Konferencián
Petrozsényben, a Zsil-völgyében 2004
áprilisában.

(id. Õsz Árpád)

Herbály Lajos 
(1926–2002)

A Mezõtúron született Herbály Lajos is-
koláit szülõvárosában végezte. Rajzolás-
sal már 1936 óta foglalkozott. Elsõ kiállí-
tásán 1940-ben mutatkozott be, a
Mezõtúri Református Gimnázium évzá-
róján. Budapesten esztergályosnak ta-
nult, szabad idejében festészettel foglal-
kozott. 1950-ben sikeresen elvégezte az
Iparmûvészeti Fõiskola elõkészítõ tanfo-
lyamát. 1972-ig festészettel, 1975-ig a
festés mellett fafaragással, 1975-tõl a
Vasutas Képzõmûvész Szakkörben
szobrászattal foglalkozott. Munkáival
megjelent a vasutasnapi, valamint több
országos és budapesti kiállításon. 1971-
tõl a Vízkutató és Fúró Vállalatnál dol-
gozott. (1986-ban a vállalatnak ajándé-
kozta a Kútfúrók címû festményét, mely
ma a MOIM Zsigmondy Vilmos Gyûj-
teményében található). Nyugalomba
vonulásáig szerkesztõje volt a vállalat fú-
rástechnikai újságjának. Az OMBKE
KFVSZ Zsigmondy Béla Klubjának ak-
tív tagja volt, a klub rendezvényein nem-
csak hallgatóként vett részt, de gyakran
elõadásokat is tartott. Halála váratlanul
következett be. Családtagjai, barátai,
volt munkatársai a budapesti Farkasréti
temetõben vettek Tõle végsõ búcsút,
mondtak Neki utolsó Jó szerencsét!

(Csath Béla)

BÁNYÁSZNAP, 2003.
(Tatabánya, 2003. szeptember 4.)

Az 53. központi bányásznapot a ta-
tabányai Jászai Mari Színház –

Népházban ünnepelték szakmánk és
egyesületünk vezetõi, képviselõi. A
Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
um (GKM), a  Magyar Bányászati Szö-
vetség (MBSZ), a Bánya- és Energia-
ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövet-
sége (BDSZ), az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület
(OMBKE), valamint a Vértesi Erõmû
Rt. által rendezett országos ünnepsé-
gen Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket. Az ünnepi
beszédet Csillag István és Burányi Sán-
dor miniszterek tartották. Ezt követõ-
en kitüntetések átadására került sor:

7. kép.  Szilágysági román fatemplom

Bányászhimnusz
(templomi változat)

Szöveg: dr. Czumbel Lajos

Sötét tárna az életünk,
Te vezess benne Istenünk.
A Te védô, áldó kezed
Minden veszélyen átvezet.

Szívünk legyen a mécsesünk,
Vele csak Téged keresünk.
S ha eljön majd a végóránk,
A tárna végén várj reánk!

Refr. Vedd le rólunk a szenvedést,
Adj békét, örök pihenést!
Tehozzád szállunk mi fel, fel,
Fel, szerencse, szerencse fel,
Szerencse fel!

NEKROLÓG
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• a „Magyar Bányászatért” szakmai
érdemérem kitüntetésben részesült
Breuer János okl. bányamérnök, a MBSZ
alelnöke, dr. Esztó Péter okl. bányamér-
nök, a MBH elnöke, Szalay Gábor okl.
bányamérnök, országgyûlési képviselõ és
dr. Tóth István, az OMBKE exelnöke. 

• Szakmánk mûvelõi közül
„Kiváló Bányász” miniszteri kitünte-

tést kapott: Nagygyörgy István Mihály, a
MOL Rt. KTD kútmunkálati felügyelõ-
je, Nagy Lajos, a MOL Rt. KTD hajdú-
szoboszlói termelõmestere, Szabó Lajos, a
Rotary Fúrási Rt. fõfúrómestere.

„Bányász Szolgálati Oklevél” gyé-
mánt fokozat kitüntetést kapott (40 éves
szolgálatért) Lakatos Péter a ROTARY
Fúrási Rt. diszpécsere, (35 éves szolgála-
tért) Farkas László, a GEOINFORM Kft.
geofizikai terepi üzemegység vezetõje.

Csillag István gazdasági és közlekedési
miniszter az Országos Magyar Bányásza-
ti és Kohászati Egyesületben végzett
munkájuk elismeréseként „Kiváló Bá-
nyász” miniszteri kitüntetést adott át
Tóth Zsolt bányamérnöknek és Pap István
gépészmérnöknek. Egyesületi munkájuk
elismeréséül dr. Tolnay Lajos, az OMBKE
elnöke „OMBKE plakett” kitüntetést
adott át Bircher Erzsébenek, a soproni
Központi Bányászati Múzeum igazgató-
jának, Pusztafalvi Jánosnak, a Zobák akna
nyugdíjas szellõztetési vezetõjének, ifj.
Õsz Árpádnak, az OMBKE KFVSz kis-
kunhalasi csoportja titkárának.

Az ünnepség gálamûsorral és a ki-
tüntetett bányászok tiszteletére rende-
zett állófogadással zárult, ahol Vas
László, a VÉRT vezérigazgatója mon-
dott pohárköszöntõt.

A helyi bányásznapi ünnepségen vet-
te át „Kiváló Bányász” kitüntetését Pár-
ta János, a MOL Rt. KTD szanki kõolaj-
termelési mûvezetõje és Petrina Pálné, a
MOL Rt. KTD Bányászati laboratóriu-
mának mérésirányító technikusa.

Kitüntetett kollégáink fogadják
õszinte és tiszteletteljes gratulációnkat.

(Dr. Horn János, Dallosné)

Recski Múzeumi Nap
(Recsk, 2003. szeptember 16.)

Az OMBKE Mátrai és Budapesti helyi
szervezetei, Recsk Önkormányzata,

az Érc- és Ásványbányászati Múzeum, va-
lamint a Recski Bányászattörténeti Kiállí-
tás Kuratóriuma közös szervezésében elsõ
alkalommal szervezték meg a Recski Mú-
zeumi Napokat. A múzeumi napok kere-
tében tudományos emlékülést tartottak id.
dr. Gagyi Pálffy András Kossuth-díjas okle-
veles bánya- és kohómérnök, az OMBKE
Bányászati szakosztályának egykori elnö-

ke (1958. V. –1963. IV.) és az egyesület
egykori alelnöke (1963. IV. 10.–1976. III.
12.) tiszteletére, születésének 85. és halálá-
nak 15. évfordulójára emlékezve. A tudo-
mányos emlékülésen elhangzott kilenc
elõadásnak mintegy száz fõ hallgatója volt.
Ezt követõen felavatták id. dr. Gagyi Pálffy
András (1918–1988) emléktábláját. Az
avató beszédet a volt munkatársak és a
múzeumi kuratórium nevében dr. Baksa
Csaba geológus, a Mineral-holding ügy-
vezetõ igazgatója tartotta, aki méltatta 
id. dr. Gagyi Pálffy Andrásnak, a recski
ércelõfordulás megkutatásában szerzett
érdemeit. Az ünnepséget követõen a bu-
dapesti szervezet tagjai megtekintették a
Nemzeti Emlékparkot. (dé.)

75 éves a szolnoki Tisza
Szálló elsô termálkútja

ASzolnokért Egyesület a „Tisza-parti
esték” rendezvénysorozata kereté-

ben 2003. szeptember 25-én a Tisza Szál-
ló elsõ termálkútja lefúrásának 75. évfor-
dulója emlékére ünnepi ülést és szakmai
napot tartott az OMBKE Kõolaj-, Föld-
gáz- és Vízbányászati Szakosztályának tá-
mogatásával és közremûködésével a Tisza
Szálló étterem-kávéházában.

Program:
• Elnöki köszöntõ
• Elõadások:
– Dr. Szalóki István: Pávai-Vajna Fe-

renc és az elsõ szolnoki termálkút
– id. Õsz Árpád: A Tisza Szálló ter-

málkútjai
– Varga Lajos: Az „ÁLDÁS” ásványvíz.
• Pávai-Vajna Ferenc, a neves geoló-

gus felújított emléktáblájának leleple-
zése a szálloda Tisza-part felõli oldalán.

Az esemény alkalmából a szálloda tu-
lajdonosainak hozzájárulásával és Szak-
osztályunk támogatásával 500 palack sor-
számozott „Áldás ásványvíz”-et – a szol-
noki Tisza Szálló kútjának szén-dioxiddal
dúsított termálvizét – palackozott Varga
Lajos Jedlik Ányos-díjas, Rotary Klub me-
cénás-díjas, Aranykoszorús szikvízkészítõ
mester, a képen látható címkékkel.

(id. Õsz Árpád)

SZAKOSZTÁLYI HÍREK

Vendégbarát múzeum
A „Vendégbarát múzeum 2003” cím-
mel meghirdetett pályázat ünnepé-
lyes eredményhirdetése szeptember
23-án volt a Parlamentben, ahol
Csillag István gazdasági és közleke-
dési miniszter a zsûri különdíját adta
át dr. Bircher Erzsébetnek, a soproni
Központi Bányászati Múzeum igaz-
gatójának.
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Születésnapjuk alkalmából tiszte-
lettel köszöntjük tagtársainkat:

a 75 éves

Klaffl Gyula                          
okl. aranydiplomás bányamérnököt

a 70 éves

Jelinek Tamásné dr. Németh Ede
okl. okl. 

gépészmérnököt olajmérnököt

Tóth Ferenc Zsóka István
közgazdászt okl. aranydiplomás

bányamérnököt

Köszöntjük bányamérnöki oklevele
megszerzésének 60. évfordulóján

Buda Ernõ 
okl. gyémántdiplomás bányamérnököt

Buda Ernõ Brennbergbányán szüle-
tett 1921. június 23-án. Bányamérnöki

oklevelét Sopronban kapta meg 1943.
október 18-án. Szakmai pályafutását 
a MAORT-nál fúrómérnökként kezd-
te. 1945 és 1948 között a MAORT ki-
telepítési eszközraktár zárgondnoka
volt, a bajorországi Fürsteneckben.
1948–1954 között a MAORT jogutód
vállalatainál Lovásziban és Nagylen-
gyelben dolgozott fúrómérnökként,
közben a budapesti Vörös Akadémián
oktatott, és annak tanszékvezetõ taná-
ra volt. 1954-ben a MASZOLAJ Rt.
kõolaj- és földgázkutatási fõmérnöke,
1957-ig a Kõolajkutató és Feltáró Vál-
lalat szolnoki vállalatának kutatási
fõmérnöke. Az 1956-os forradalom
után, 1957-ben a népi demokratikus
államrend megdöntésére irányulóan
végzett szabotázs és szervezkedés vád-
jával elítélték és bebörtönözték. Sza-
badulását követõen, 1959-ben vasúti
segédmunkás volt, majd 1959 végétõl
ismét az olajiparban dolgozott Lová-
sziban, Nagykanizsán rétegrepesztési,
fúrási, kitörés-megelõzési és bizton-
ságtechnikai feladatkörökben. Ki-
emelkedõ szerepe volt a gyakorlati
szakmai oktatásban: meghívott egye-
temi docensként oktatott a Freibergi
Bányászati Akadémia Mélyfúrási tan-
székén, elõadásokat tartott a Miskolci
Egyetem posztgraduális tanfolyamain,
valamint a kõolajbányászati techniku-
mok, szakiskolák továbbképzésein.
Számos országban volt tanulmány-
úton, dolgozott az NDK-ban, Len-
gyelországban, Jugoszláviában, Romá-
niában, a Szovjetunióban, az USA-
ban, Algériában. Foglalkozott az olaj-
kutak rétegkezeléssel és eróziós réteg-
megnyitással történõ hozamnövelési
eljárásaival, az olaj-, gáz-, forróvíz-
vagy gõztermelõ kutak kitöréseinek
megelõzésével, elhárításával. E témá-
ban számos tanulmányt készített. An-
gol, francia és német szakfordítóként
hozzájárult a korszerû szakirodalom
széles körû megismertetéséhez. Szor-
gos kutató munkájának eredménye-
ként jelentõsen gyarapította a Magyar
Olajipari Múzeum gyûjteményét, ar-
chívumát. Az OMBKE-nak 1943 ja-
nuárjától tagja, 1997-tõl tiszteleti tag-
ja. Szakmai és egyesületi tevékenysé-
gének elismeréseként több kitüntetést
kapott, ezek közül kiemelkedõ a „Ma-
gyar Köztársaság Középkeresztje”,
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért”
Pro Urbe, a „Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Díszpolgára.”

Köszöntjük bányamérnöki oklevelük
megszerzésének 50. évfordulóján

Barabás András 
okl. aranydiplomás olajmérnök,

vegyipari szervezõ szakmérnököt

Barabás András 1930. április 18-án
született Békéscsabán. Itt végezte elemi
és középiskolai tanulmányait is. Olaj-
mérnöki oklevelét 1953-ban Sopronban
(a nehézipari Mûszaki Egyetemen),
majd 1963-ban Olaszországban (E.N.I.
Enrico Mattei Fõiskola, Milánó) szerez-
te meg. Szakmai pályája kezdetén a NIM
Ásványolajipari Fõosztályán, majd a
MASZOLAJ Rt. Mezõkeresztesi és
Kõolajtermelõ Vállalatánál dolgozott
gyakorló mérnökként. 1954–1967 kö-
zött a dunántúli olajiparban (a MASZO-
LAJ Rt. Budafai Kõolajtermelõ Vállala-
tánál, majd a Dunántúli Kõolaj- és
Földgáztermelõ Vállalatnál) technoló-
gus mérnök, termelési osztályvezetõ,
mûszaki fejlesztési és gázgazdálkodási
mérnök. 1987-ig a siófoki Kõolajve-
zeték Vállalat, majd KVV bizton-
ságtechnikai osztály-, illetve fõosztá-
lyvezetõje. Nyugállományba vonulását
követõen a PROMET Csõvezeték
Építõ Kft. mûszaki titkára volt 1992-ig.
Szakmai pályafutásának kiemelkedõ
munkái a kálciumkloridos gázszárítási
technológia, a kúttalptisztító berende-
zés és a csõvezetékrendszerek hírközlõ 
kábeleinek építését optimalizáló számí-
tógépes program kidolgozása volt.

Falucskai Lajos 
okl. aranydiplomás olajmérnököt

Falucskai Lajos Perkupán született
1930. március 26-án. Olajmérnöki dip-
lomáját 1953-ban a soproni  Nehézipa-
ri Mûszaki Egyetemen szerezte meg.

KÖSZÖNTÉS
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Szakmai életútja Bázakerettyén, a MA-
SZOLAJ Rt. Budafai Kõolajtermelõ Vál-
lalatánál kezdõdött, ahol termelési mér-
nök volt. A Nagyalföldi Kõolajtermelõ
Vállalat mezõkeresztesi központjában
termelési mérnök, majd szolnoki köz-
pontban létesítményi osztályvezetõ, a
jogutód NKV-nél olajtechnológia osz-
tályvezetõ és mûszaki tanácsadó. 1989-
tól nyugdíjasként magánvállalkozásában
dolgozik. Tevékeny része volt az algyõi
zártrendszerû olajgyûjtés koncepciójá-
nak kidolgozásában, tervezésében, az
algyõi segédgázos termeltetési rendszer,
valamint a szeghalmi gáz- és gázkonden-
zátum-kezelõ rendszer kialakításában. 4
szabadalom társszerzõje, publikál, a
BKL Kõolaj és Földgáz lap szerkesztõ-
bizottságának tagja. A Miskolci Egye-
tem továbbképzõ tanfolyamainak rend-
szeres oktatója volt. 1949-tõl OMBKE-
tag, 1975-tõl az alföldi termelési helyi
szervezet vezetõségi tagja, 1980–1986
között elnöke volt. Egyesületi tevékeny-
ségét „Zsigmondy Vilmos” és „Sóltz
Vilmos” OMBKE emlékérmekkel is-
merték el.

Magyar Miklós
okl. aranydiplomás olajmérnök,

bányaipari gazdasági szakmérnököt

Magyar Miklós Bükkzsércen született,
1930. augusztus 8-án. Olajmérnöki okle-
velét a soproni Nehézipari Mûszaki
Egyetem Bányamérnöki Karán szerezte
meg 1953-ban. Szakmai pályája az alföldi
kutatásnál kezdõdött: Mezõkeresztesen a
MASZOLAJ Rt. Alföldi Mélyfúró Válla-
latánál fúrómérnök, a Kõolajkutató és
Feltáró Vállalat mezõkeresztesi kerületi
szervezeténél üzemvezetõ. A jogutód
vállalatoknál Mezõkeresztesen fõmér-
nök 1957–1961 között, 1962–1975 kö-
zött Szolnokon üzemcsoport-vezetõ,
mûszaki fejlesztési osztályvezetõ, ipar-
gazdasági fõosztályvezetõ. Ezt követõen
1990-ig, nyugdíjazásáig az olajipari kuta-
tás-fejlesztés terén tevékenykedik, az
OGIL, majd az SZKFI tudományos
fõmunkatársaként, illetve mûszaki taná-
csosaként. Kiemelkedõ munkája a hajdú-

szoboszlói föld alatti gáztároló kétfunkci-
ós nagyhozamú kútjainak speciális mé-
lyítési, kiképzési, valamint üzemeltetési
és kútjavítási technológiáinak és eszköze-
inek kifejlesztése; a mélyfúrási kútfej-
család kifejlesztése és hazai gyártásának
bevezetése; a mélyfúrási technológiai és
biztonságtechnikai szabályzatok kidol-
gozása. Fúrástechnikai témákban rend-
szeresen oktatott a Miskolci Egyetem
továbbképzõ tanfolyamain. 10 bejelen-
tett szabadalom tulajdonosa, feltalálói te-
vékenységét a „Kiváló Feltaláló” kitünte-
tés bronz, ezüst és arany fokozatával,
IPM- és OTH-kitüntetésekkel ismerték
el. 1950 óta OMBKE-tag.

Pap Imre 
okl. aranydiplomás olajmérnököt

Pap Imre 1931. március 9-én szüle-
tett Csongrádon. Olajmérnöki diplo-
máját a soproni Nehézipari Mûszaki
Egyetem Bányamérnöki Karán szerez-
te meg 1953-ban. Egész szakmai tevé-
kenysége a Dunántúlhoz kötõdik.
Nagykanizsán a MASZOLAJ Rt. Du-
nántúli Mélyfúró Vállalatánál fúrómér-
nök 1964-ig, az OKGT Dunántúli
Kõolajfúrási Üzemnél üzemvezetõ
1967-ig, az OGKT DKFÜ-nél mûsza-
ki osztályvezetõ 1968–1978 között, a
Kõolaj- és Földgáztermelõ Vállalatnál
fõosztályvezetõ 1990-ig. Nyugdíjba vo-
nulását követõen számos szakterületen
tevékenykedik: tanácsadó a VAR-
TOIL-nál és a ROTARY Rt.-nél, okta-
tó és óraadó tanár a Zsigmondy Vilmos
és Winkler Lajos Mûszaki Középisko-
lában, a MOL Rt. és a ROTARY Rt. to-
vábbképzésein. Szakmai pályafutásának
kiemelkedõ eredményei: a teljes folya-
dékveszteséggel történõ fúrás, az elsõ
gázöblítéses fúrások megvalósítása és az
osztrák nagymélységû fúrások kivitele-
zése. Szakmai tevékenységét számos ki-
tüntetéssel, köztük a „Szocialista Mun-
káért Érdemérem”-mel, a „Munka Ér-
demérem” arany fokozatával és három
alkalommal a „Kiváló Bányász” kitün-
tetéssel ismerték el. 1951–1990 között
OMBKE tag.

Papp István
okl. aranydiplomás olajmérnököt

Papp István 1930. július 22-én Magyar-
egregyen született. Olajmérnöki diplo-
máját 1953-ban kapta meg Sopronban a
Nehézipari Mûszaki Egyetem Bánya-
mérnöki Karán. Az Országos Tervhiva-
tal vegyipari fõosztályán volt gyakorló
mérnök. 1954-tõl 1982-ben történt
nyugdíjazásáig a szénbányászat területén
tevékenykedett: a Nagymányoki Szén-
bányáknál mérnök, a Komlói Szénbá-
nyászati Trösztnél technológiai fõelõ-
adó, a Szászvári Bányaüzemben felelõs
mûszaki vezetõ, majd üzemvezetõ. Szak-
mai tevékenységéért a „Bányászat Kivá-
ló Dolgozója”, a „Magyar Munka Ér-
demérem” és a „Munka Érdemrend”
ezüst fokozata kitüntetésekben része-
sült. 1963 óta OMBKE tag.

Dr. Rácz Dániel
okl. aranydiplomás olajmérnököt,
a mûszaki tudomány kandidátusát

Dr. Rácz Dániel 1930. április 7-én
született Ongán. Olajmérnöki diplomá-
jának megszerzése után a soproni Ne-
hézipari Mûszaki Egyetem Olajterme-
lési Tanszékén maradt tanársegédnek
1955-ig, ahol részt vett a szénhidrogén-
bányászati tudományos szakemberkép-
zés megalapozásában. 1961-ig a Lovászi
Kõolajtermelõ Vállalat technológusa.
Pályája jelentõs részét a tudományos
kutatás, fejlesztés szakterületén töltötte:
az OKGT nagykanizsai Kutatási Rész-
legének vezetõje 1961–1967 között, a
Kõolaj- és Földgázbányászati Ipari Ku-
tató Laboratórium (OGIL) igazgatója
1967–1980 között, a Szénhidrogénipari
Kutató Fejlesztõ Intézet (SZKFI) igaz-
gatója 1981–1988 között. 1977-ben sze-



106 Kôolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 7-8. szám, 2003. július-augusztus

rezte meg a mûszaki tudomány kandi-
dátusa, 1978-ban az egyetemi doktori
címet. Szakmai tevékenysége kiemel-
kedõ munkájának tekinti az Algyõi
mezõ generál mûvelési tervének elké-
szítését. A ma is megbízhatóan mûködõ
mûvelési rendszer kidolgozása során a
kort megelõzõ szimulációs módszereket
és eljárásokat alkalmaztak. 9 találmányi
bejelentése van, ezek közül a legjelen-
tõsebbek az olaj- és gázkutak termelésé-
nek növelését, a kõolajtárolók égetéses
mûvelését, valamint a kavernás olajtáro-
lók lemûvelését célzó szabadalmak.
Szakmai tevékenységét több, mint 80
tudományos publikáció, valamint a kö-
zép és felsõ szintû oktatói munka is fém-
jelzi. A BKL Kõolaj és Földgáz c. lap
szerkesztõbizottságának tagja. 1951 óta
OMBKE-tag, a Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztálynak 1975-ben
ügyvezetõ alelnöke, 1975–1981 közötti
ciklusban pedig elnökhelyettese volt.

Tudományos, társadalmi tevékeny-
séget folytat az SPE, az MTA bizottsá-
gaiban, 1981-ben megosztott „Akadé-
miai Díj”-at kapott. Szakmai tevékeny-
ségét a „Munka Érdemrend” arany fo-
kozatával is elismerték. 

Tóth Emil 
okl. aranydiplomás olajmérnököt

Tóth Emil 1930. augusztus 11-én
született Debrecenben. Olajmérnöki
diplomáját a soproni Nehézipari Mû-
szaki Egyetem Bányamérnöki Karán
szerezte meg 1953-ban. A Dunántú-
lon kezdett el dolgozni, a Lovászi
Kõolajtermelõ Vállalatnál üzemmér-
nök, majd a Dunántúli Kõolaj- és
Földgáztermelõ Vállalatnál osztály-
vezetõ. 1965-tõl nyugdíjba vonulásáig,
1990-ig az alföldi szénhidrogén-bá-
nyászatban tevékenykedett: a Nagyal-
földi Kõolajtermelõ Vállalat Hajdú-
szoboszlói Üzemében üzemvezetõ-
helyettes, az NKFV Szegedi Üzemében
üzemvezetõ-helyettes, a szolnoki köz-
pontjában pedig termelési fõosztály-
vezetõ. Jelentõs szakmai munkái: a du-
nántúli kõolajtelepek mélyszivattyús ter-

meltetésének bevezetése, a hajdúszo-
boszlói gázelõkészítõ és -feldolgozó
egységek beüzemelése, az algyõi föld-
gáztermelés megindításához szükséges
mûszaki és személyi feltételek biztosítá-
sa. Legjelentõsebb szabadalma a mély-
hõmérsékletû olajabszorbciós üzem hû-
tési hõmérsékletét meghaladó derme-
déspontú mezõkondenzátumot tartal-

mazó kútáramok feldolgozását célzó el-
járás. Tevékenységét „Kiváló Újító”
(arany fokozat), „Munka Érdemérem”,
„A Nehézipar Kiváló Dolgozója”, a 
„A Külkereskedelem Kiváló Dolgozója”
kitüntetésekkel ismerték el. 1954 óta
OMBKE-tag, kisebb megszakításokkal.
Az ETE szolnoki szervezetének elnöke
volt 1976–1977 között.

Évfordulók
• 155 éve, 1848 õszén alakult meg a

Magyarhoni Földtani Társulat. A ter-
mészetvizsgálók soproni vándorgyûlé-
sén sürgették a föld mélyének kincsei
után kutatók és az azokat felszínre ho-
zók egyesületbe való társulását. A társu-
lat tagjainak száma már meghaladja az
1000 fõt. A földtudomány különféle
szakágainak kiváló elméleti és gyakorlati
mûvelõi nyolc tudományos szakosztály-
ban és öt területi szervezetben tevé-
kenykednek. Szakmai aktualitásokhoz
kapcsolódó rendezvényeik (vándorgyû-
lések, ankétok, elõadói ülések, terepi be-
járások stb.) közül kiemelkedõ a társulat
által már több alkalommal, szinte ha-
gyományosan szervezett HUNGEO, 
a magyar származású földtudományi
szakemberek fóruma, ahol az Európá-
ból és a tengerentúlról érkezett, vala-
mint hazai szakemberek vitatják meg a
kölcsönös érdeklõdésre számot tartó
szakmai és tudományos kérdéseket,
eredményeket.

• 55 éve alakult a Mûszaki és
Természettudományi Egyesületek
Szövetsége, az MTESZ. Az 1948. jú-
nius 29-én tartott alakuló kongresszu-
son 14 tagegyesület 9500 mûszaki
szakembere képviseleteként létreho-
zott tudományos-társadalmi szervezet
létszáma az évek során rohamosan
nõtt, majd csökkenni kezdett. 

• 50 éve alakult meg a legnagyobb
magyar vegyipari vállalat, a Tiszai Ve-
gyi Kombinát Rt. elõdje, a TVK. A
félévszázados évfordulót rangos ren-
dezvénysorozattal ünneplik meg.

• 40 éve, 1963. január 1-jével ala-
kult meg a Kõolaj- és Gázipari
Tervezõ Vállalat, a késõbbi OLAJ-
TERV (Olajipari Fõvállalkozó és
Tervezõ Vállalat) elõdje.

• 15 évvel ezelõtt, 1988-ban hunyt
el dr. Osztrovszky György akadémikus, az
MTA fõtitkára és az OMFB elnökhe-
lyettese, aki 1948 novembere és 1952
februárja között az OMBKE elnöki
tisztét is betöltötte. Dr. Osztrovszky
György (1914–1988) ötvenéves mun-
kássága során három évtizedig tevé-
kenykedett a tudományos és technikai
fejlesztés, az ipar- és gazdaságpolitika,
valamint a nemzetközi gazdasági
együttmûködés területén.  

• A MOL Rt. 1993 óta támogatja a
Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület madárvédelmi programját. Az
anyagi támogatást az Rt. elsõsorban a
ragadozó madarak védelmére (pl. a ré-
gebbi típusú középfeszültségû elektro-
mos távvezetékek oszlopainak védõ-
papucsokkal való ellátása), a túzok- és
gólyavédelmi programok sikeres meg-
valósítására nyújtotta, illetve nyújtja.

• Tíz évvel ezelõtt alapította a MOL
Rt. a kiemelkedõ munka elismeréséért
adományozott „Magyar Olajiparért”
kitüntetést. A MOL Rt. a Társaság érde-
kében hosszabb idõn át kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtó vagy rendkívüli körül-
mények között példamutató helytállást
tanúsító munkavállalók (kivételes eset-
ben külsõ személy vagy külföldi állam-
polgár) tevékenységét a „Magyar Olaj-
iparért” feliratú arany, ezüst és bronz
emlékéremmel ismeri el (az arany foko-
zathoz a Részvénytársaság emblémájával
díszített arany pecsétgyûrû is tartozik).

Iparági hírek
• Pro Doctorandis Díj-at kapott a

MOL Rt. A Doktoranduszok Országos
Szövetségének elnöksége a felsõok-
tatási intézményeknek a tudományos
képzés és kutatás-fejlesztés területén
végzett munkája segítése érdekében
nyújtott anyagi támogatás elismerése-
ként ítélte oda a díjat a MOL Rt.-nek. 
A Társaság több (ez évben öt) egyetem-
mel kötött hosszú távú együttmûködési

HAZAI HÍREK
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megállapodást, melyek értelmében a
felsõoktatási intézmények támogatják a
vállalat stratégiai célkitûzéseiben szerep-
lõ: az oktatási, a szakemberképzési és 
-kiválasztási, a továbbképzési, valamint
a tudományos kutatás-fejlesztési elkép-
zeléseinek eredményesebb magvalósu-
lását. A díjat május 21-én adták át.

• A Miskolci Egyetem rektora
Signum Aureum Universitatis kitün-
tetést adományozott Mosonyi György-
nek, a MOL Rt. vezérigazgatójának.
Az egyetem e rangos kitüntetést azok-
nak adományozza, akik kiemelkedõ
módon segítették az egyetemet okta-
tási, kutatási tevékenységének végzé-
sében. A kitüntetést dr. Besenyei Lajos
rektor adta át a Gépészmérnöki Kar
diplomaátadó ünnepségén.

• A XIII. Gazdasági Fórum Program
Tanácsa és partnerei 2003-ban a MOL
Rt.-nek szavazták meg az Év Közép-
kelet-európai Társasága megtisztelõ cí-
met. Ezzel a díjjal azokat a gazdálkodó
egységeket jutalmazzák, amelyek sikeres
gazdasági és szerkezeti átalakításokat
hajtottak végre. A díjat Hernádi Zsolt el-
nök-vezérigazgató vette át Krakkóban.

• Személyi változások: 
Új kommunikációs igazgató a

MOL Rt.-nél: Felkai György kommu-
nikációs igazgató megbízatása 2003.
június 30-án megszûnt, július 1-jétõl a
társasági kommunikációt Ferencz I.
Szabolcs vezeti. 

A TVK új vezérigazgatója: A TVK
Rt. igazgatósága Molnár József vezér-
igazgatót – tevékenységét elismerve és
munkáját megköszönve – eddigi meg-
bízatásából 2003. július 1-jei hatállyal
felmentette. Július 1-jétõl a cég vezeté-
sét Olvasó Árpád vezérigazgató látja el,
aki 2000–2003 között elnöke, majd tag-
ja volt a TVK Rt. igazgatóságának.

• Az Oroszországhoz tartozó Hanti–
Manysi Autonóm Területen feltárt
Zapadno–Malobaik nevû szibériai olaj-
mezõbõl – a termeltetés csúcsidõsza-
kában – akár 2,5 millió tonna olajat is
nyerhet a MOL Rt. és a Jukosz olajtár-
saságok által alapított vegyesvállalat
(ebbõl 1,25 millió tonnával részesedik a
MOL Rt.). A kitermelhetõ készletet 20
millió tonnára becsülik. 

• Jelentõs fejlesztés a TVK Rt.-
nél. 430 millió eurós (mintegy 110
Mrd Ft-os) korszerûsítõ és kapacitás-
bõvítõ beruházást hajt végre a TVK a
MOL-Csoport részeként. Az egész ha-
zai vegyiparra pozitívan ható fejlesztési

projektet részben saját erõbõl, részben
hitelbõl valósítja meg a Társaság. 

• Újfajta motorhajtóanyag: 2003
áprilisától speciális, propán–bután bá-
zisú gázkeverék forgalmazását kezdték
meg a Slovnaft töltõállomásain az autó-
gázzal mûködõ gépjármûvek számára.
Az ECO+Autógáz nevû hajtóanyag a
legszigorúbb környezetvédelmi köve-
telményeknek is megfelel, gazdaságos
és motorkímélõ. A speciális tankoló he-
lyekkel átalakított töltõállomások szá-
ma – a tervek szerint – év végére 80-ra
emelkedik. 

• A MOL Hírlap július-augusztusi
számában bemutatta dr. Koncz István
vegyészmérnököt, a hazai szénhidro-
gén-genetikai kutatások megalapító-
ját, a 2003. évi MOL Életpálya-
Elismerés egyik díjazottját, aki pályája
kezdetétõl az olajiparban dolgozott, és
szakmai pályafutása során kiemelkedõ
eredményeket ért el a Délkelet-Alföld,
a Drávasüllyedék, Nagylengyel és tér-
sége CH-mezõinek kutatásában.

• A MOL-SLOVNAFT-TVK-INA
csoport együttesen 20 Mt kõolaj-feldol-
gozói kapacitással és 1200 töltõállomással
rendelkezik, miután a MOL Rt. sikeres
tranzakcióval megvásárolta az INA hor-
vát olajtársaság 25%+1 részvénybõl álló
pakettjét. E tranzakcióval a MOL Rt. ten-
gerparti kõolajfinomító, kikötõk, vala-
mint 397 töltõállomás birtokába jutott, és
közelebb került stratégiai céljainak meg-
valósításához, nevezetesen ahhoz, hogy a
Balti tengertõl az Adriáig terjedõ integrált
olaj- és gázipari társasággá váljon.

• A MOL Rt. szeptemberi rendkí-
vüli közgyûlésén a részvényesek által
megszavazott alapszabály-módosítás
révén megnyílt a lehetõség arra, hogy
a cég vezetõsége a gázüzletágat külön-
álló portfólió-elemként kezelje, és ab-
ban az esetben, ha azt a gazdasági kö-
rülmények indokolják, értékesítse az
ágazatot. A jövõben tehát a közgyûlés,
illetve az aranyrészvényes helyett a cég
vezetõsége dönt a földgázszállítási és
rendszer-irányítási leányvállalat üzlet-
részeinek az értékesítésérõl, ha a
tranzakció során a MOL részesedése
nem csökken 25% + 1 részvény alá.

• Felavatták az 50. MOL töltõál-
lomást Romániában. Az avatási ünnep-
séget követõen a MOL Rt. megállapo-
dott a Shell Romania S.r.1. társasággal
23 töltõállomásának megvásárlásáról.
Ezáltal a magyar olajtársaság már 73 ro-
mániai töltõállomással rendelkezik.

• Elsõ alkalommal tanácskozott a
ROTARY Rt.-t megvásárló pénzügyi
befektetõcsoport, a ROTARY 2003 Be-
fektetési és Tanácsadó Kft. és a munka-
vállalók képviselõivel Nagykanizsán. (A
négytagú igazgatóság elnöke: dr. Tolnay
Lajos, a társaság ügyvezetõ vezérigazga-
tója: Illés Miklós, a Felügyelõ Bizottság
elnöke: dr. Seregély Zsolt.). A gazdasági,
mûszaki, gazdálkodási témákkal, vala-
mint az Rt. átszervezésével, új szervezeti
feladatokkal kapcsolatos írásbeli elõter-
jesztéshez Illés Miklós ügyvezetõ vezér-
igazgató fûzött szóbeli kiegészítést.

8. Gázkereskedelmi 
konferencia
(Budapest, 2003. június 18–20.)
„Mozgásban a földgázüzlet” mottó jegyé-
ben rendezte meg a MOL Rt. a 8. Gáz-
kereskedelmi konferenciát, melynek
színhelye a budapesti Corinthia Aquin-
cum Hotel volt. Az európai gázipar ran-
gos eseményén 11 ország 230 szakembe-
re 4 szekcióban 25 elõadás keretében ta-
nácskozott a gázpiacot érintõ kérdé-
sekrõl. Az iparág hazai és külföldi gazdál-
kodó egységeinek képviselõit Szemmel-
veisz Zoltán, a MOL Rt. ügyvezetõ igaz-
gatója köszöntötte, majd Mosonyi György,
a MOL Rt. vezérigazgatója – aki egyben
a plenáris ülés elnöki tisztét is betöltötte –
tartott plenáris elõadást. Mosonyi György
megnyitó elõadásában üdvözölte, hogy a
konferencia kezdete elõtt alig két nappal
fogadta el a Parlament az új magyar gáz-
törvényt, méltatta a GET várható
elõnyeit, hangsúlyozta az egyes földgáz-
rendszerek közötti  összehangolás és a to-

Mosonyi György vezérigazgató
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vábbi fejlesztések megvalósításának fon-
tosságát és szükségességét.

• A plenáris ülésen – melynek 
levezetõ elnöke Szemmelveisz Zoltán, 
a MOL Rt. ügyvezetõ igazgatója volt –
a következõ elõadások hangzottak el:

– Piacnyitás a törvényalkotó szem-
szögébõl (Podolák György alelnök, az
Országgyûlés Gazdasági Bizottsága)

– A gázellátás jövõje Európában (Tans
van Kleff ügyvezetõ igazgató, ENSZ
Gázközpont)

– A 2. Gázdirektíva megvalósítása
(Nathalie Vande Velde szakértõ, Európa
Bizottság, DGTREN Gázrészleg) 

– A villamosenergia-piacnyitás tapasz-
talatai (Dr. Tombor Antal elnök-vezér-
igazgató, MAVIR).

Az 1. szekció elõadásai
„Hazai felkészülés”

(szekcióelnök: Szemmelveisz Zoltán, a
MOL Rt. ügyvezetõ igazgatója)

– A liberalizált gázpiac a fûtõmûvek
mércéjével (Balogh Árpád ügyvezetõ
igazgató, Miskolci Hõszolgáltató Kft.)

– Az új gáztörvény és a piacnyitás (Dr.
Faludi Zoltán, Köves & Partner Clifford
Chance)

– Szállítóvezetékek: korlát vagy felelõs-
ség a piacnyitásra (Vörös László földgáz-
szállítás-vezetõ, MOL Rt.)

– TTP 2000 – teljesítménygazdálko-
dás (Koncz László gázgazdasági igazga-
tó, DDGÁZ Rt.)

– A rendszerirányító szerepe a libera-
lizált gázpiacon (Dr. Tihanyi László
igazgató, ME KFI)

– A közszolgáltatás elvárásai (Dr. Vasanits
Dezsõ elnök, Gázszolgáltatók Egyesü-
lete)

– Aktuális kihívások a liberalizált gáz-
piacon egy villamosenergia-termelõ sze-
mével (Allan G. Walmsley vezérigazga-
tó, Csepeli Áramtermelõ Kft.)

– Tároló: lehetõség vagy korlát a piac-
nyitásra (Debreceni Ferenc földgáztáro-
lás-vezetõ, MOL Rt.)

A 2. szekció elõadásai
„Szabályozó a versenypiacon”

(szekcióelnök: Horváth J. Ferenc el-
nökhelyettes, MEH)

–  Villamosenergia piacnyitás után és föld-
gáz piacnyitás elõtt  (Hatvani György ener-
getikai helyettes államtitkár, GKM)

– A Magyar Energia Hivatal kiter-
jesztett szerepköre az új gáztörvény és a
piacnyitás tükrében (Horváth J. Ferenc
elnökhelyettes, MEH)

– Erõmûvek várakozása a gázpiac meg-
nyitásával kapcsolatban (Kuhl Tibor ve-
zérigazgató, Dunamenti Erõmû Rt.)

–  A piaci szereplõk és a szabályozó visel-
kedése versenykörnyezetben (Mike Fulwood
ügyvezetõ, Energy Markets)

–  A kibõvített közös piac ellátásbizton-
ságát szolgáló földgázipar (Jen Marie
Devos fõtitkár, Eurogas)

– A GVH kapcsolata a piaci szerep-
lõkkel a piacnyitás tükrében (Szemán
Barna ipari fõosztályvezetõ, Gazdasági
Versenyhivatal).

A 3. szekció elõadásai
„Ellátásbiztonság”

(szekcióelnök: Dr. Magyari Dániel
vezetõ tanácsadó, RWE Gas AG.)
–  Ellátásbiztonság (Bernard Brelle elnök,

GTE)
– Magyarország energiahelyzete, kü-

lönös tekintettel a földgázra és az árakra
(Dr. Molnár László igazgató, Energia
Központ)

– A szélsõséges idõjárás: törvényszerû
vagy véletlen (Németh Lajos, OMSZ)

– Erõmûvek várható fogyasztási igé-
nyeinek elemzése (Pásztor László
ügyvezetõ igazgató, ECHO Gazdasá-
gi Tanácsadó Kft.)

– Földgázpiacnyitás a termelõ szem-
szögébõl (Dr. Szabó György alelnök,
OMBKE)

– Versenypiac és ellátásbiztonság (Molnár
Gábor földgázellátás-vezetõ, MOL Rt.).

A 4. szekció elõadásai
„Kockázatkezelés”

(szekcióelnök: Simon Witter igazgató,
BP. Gas & Power, European Supply

and Trading)
– Az energiakereskedelem és a kocká-

zatkezelés gyakorlati megközelítése a
fejlõdõ piacokon (Hugh Brunswick ta-
nácsadó, Logica CMG Plc.)

– Ügyfélkockázatok az átalakuló pia-
con (Dr. Horváth Lajos, Nemzetközi
Bankárképzõ Központ Rt.)

– Szerzõdések és tárgyalások kockázatai-
nak elemzése (Mark Dickinson ügyvezetõ,
Encore Energia Plusz Kft.)

– Idõjárási kockázatok kezelése az
energiakereskedelemben (Dr. Hornok At-
tila kockázatkezelõ, MVM)

– Kockázatkezelés: ügyletek beszerzése
és végrehajtása (Papp Tibor kockázat- és
biztosításvezetõ, MOL Rt.).

A szakmai tanácskozás Szemmelveisz
Zoltán ügyvezetõ zárszavával fejezõ-
dött be.

Az 1997-tõl kialakított hagyomány
szerint a konferencia nyitófogadásán
adták át a Petroltraining Alapítvány
díját, a Gázláng Díjat Hatvani György-
nek a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium energetikai helyettes ál-
lamtitkárának. Az 1996-ban alapított
rangos díjat dr. Szalóki István, a
Petroltraining Alapítvány Kuratóriu-
mának elnöke adta át.

(dé) 

Beszámoló az MTA X. Föld-
tudományok Osztálya BTB
ülésérôl

M int már azt elõzetesen jeleztük
lapunkban, az MTA Bányászati

Tudományos Bizottsága június 24-én
tartotta ülését a Miskolci Egyetem Al-
kalmazott Kémiai Kutató Intézetében.

Az ülésen dr. Lakatos István és dr.
Somosvári Zsolt, a BTB társelnökei szá-
moltak be az MTA közelmúltban meg-
tartott közgyûlésérõl és a tisztújítás
eredményeirõl:

• Az MTA 234 rendes tagja közül 15
fõ, a 89 levelezõ tagja közül pedig 6 fõ
tagja a X. Földtudományi Osztálynak)

• A 2003. évi Akadémiai aranyér-
met Juhász Endre, az EU integrációért
felelõs tárcanélküli miniszter kapta, az
elmúlt 10 évben végzett kiemelkedõ
munkájáért.

• Két egyetemi oktató, dr. Gyulai
Ákos és dr. Takács Gábor kapta meg a
doktori fokozatot

• Akadémiai díjat kapott dr. Haas
János, a X. Osztály tagja. 

A Gázláng Díj átadása
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Ezt követõen dr. Lakatos István bemu-
tatta az ME AKI tevékenységét, majd „A
szénhidrogén-termelés perspektívái a
XXI. században” címmel nagysikerû,
számos hozzászólást és élénk vitát kiváltó
elõadást tartott. Az elõadáshoz kapcsoló-
dó hozzászólások hatására az elõadó ígé-
retet  tett az elõadás szakcikk vagy elõ-
adás formájában való közzétételére.

A BTB-ülések munkatervi javasla-
tait dr. Takács Gábor ismertette, ehhez
kapcsolódva két hozzászólás hangzott
el: Benkovics István igazgató felajánlot-
ta a hazai urántermelés aktuális kérdé-
seirõl szóló elõadások tartását és dr.
Horn János javasolta, hogy a BTB véle-
ményezze a magyar Energiapolitikai
Koncepciót.

(Készült dr. Horn János és dr. Takács
Gábor feljegyzése alapján)

Emlékezés 
dr. Kántás Károlyra 

AVeszprém megyei Sóly községben
született dr. Kántás Károly Kos-

suth-díjas professzorra, akadémikusra
emlékeztek 2003. július 5-én rokonai,
a szülõhely és a MOIM képviseletében
megjelent tisztelõi. A 7. Sólyi Szent
Kard Fesztivál rendezvénysorozat ke-
retében Tóth János, a MOIM igazgató-
ja és Tillinger János polgármester avat-
ta fel a kopjafát, amely mellett elhe-
lyezték a dr. Kántás Károly nevét
megörökítõ emléktáblát. 

(dé)

Born Ignác és Papp Simon
emléknapja
(Kapnikbánya, 2003. augusztus 16.,
Nagybánya, 2003. augusztus 20.)

A zalaegerszegi Magyar Olajipari Mú-
zeum kezdeményezésére Kapnik-

bánya Önkormányzata, a Nagybányai
Teleki Magyar Ház, a Román Geológiai
Társaság Nagybányai Szervezete, a
Máramaros Megyei Múzeum és az Ás-
ványtani Múzeum együttmûködésével
rendezvénysorozattal emlékeztek szak-
mánk két jeles mûvelõjére, Born Ignácra
és Papp Simonra. 2003. augusztus 16-án
Kapnikbányán emléktáblát avattak, au-
gusztus 20-án pedig kiállítást rendeztek
Nagybányán. Az elõzmények éppen egy
évre nyúlnak vissza.

Tóth János 2002 augusztusában Er-
délyben (Meggyesen, Kissármáson,
Nagybányán, Felsõbányán és Kapnik-
bányán ) tett tanulmányútja során több
magyar vonatkozású olajipari emlék-
hely (a Kissármás-1. sz. kút vagy Papp
Simon kapnikbányai szülõháza) megje-
lölése is felvetõdött. Az eredeti elképze-
lések megvalósítását különféle okok
(hosszadalmas ügyintézés, a szülõház
rossz mûszaki állapota) miatt elvetet-
ték. Végül Dávid Lajos, a Nagybányai
Teleki Magyar Ház igazgatója, újságíró,
a helyi viszonyok jó ismerõje és Debrece-
ni L. Zoltán bányatechnikus, Kapnik-
bánya történetének legjobb ismerõje
segítségével kialakult az új javaslat,
mely két, Kapnikon született tudós –
Born Ignác és Papp Simon – emlékének
szentelt emléktábla középületen törté-
nõ elhelyezését célozta. (Meg kell je-
gyezni, hogy több irodalmi adat szerint
Born Ignác Gyula-
fehérváron és nem
Kapnikbányán szü-
letett, csak a szü-
lõk laktak Kapnik-
bányán is. De a he-
lyi magyarok na-
gyon tisztelik és
magukénak vallják
a híres tudóst,
ezért került az em-
léktáblára Kapnik-
bánya Born Ignác
születési helye-
ként.) A kétnyelvû
szöveg véglegesí-
tése után Móricz
István nagykani-

zsai éremmûvész gipszmintája alapján a
DKG-EAST Rt. nagykanizsai gépgyá-
rában elkészült a bronztábla (a támoga-
tásért köszönet illeti a gépgyár vezeté-
sét, személy szerint Mádé Károly vezér-
igazgatót és Németh József igazgatót), a
cizellálást szintén Móricz István végezte.
A helyszíni elõkészületi munkák köz-
ben jelezte együttmûködési szándékát a
Román Geológiai Társaság Nagybá-
nyai Szervezete, a Máramaros Megyei
Múzeum és az Ásványtani Múzeum. A
személyes találkozásokon megállapo-
dás született, hogy a Geológiai Társa-
ság mindkét rendezvényt segíti, és a
nagybányai kiállításon bányászati esz-
közöket és ásványokat is bemutatnak. A
bronz emléktábla kiszállítására és fel-
szerelésére augusztus 14-én került sor.
A mineralógus, geológus Born Ignác és
Papp Simon geológus nevét 2003. au-
gusztus 16-ától emléktábla örökíti meg
Kapnikbányán a felsõhandali Karitász
épületének falán (1. kép). Az ünnepség
ökumenikus istentisztelettel kezdõdött,
katolikus, ortodox és református pap
közremûködésével. A megható és ün-
nepélyes istentisztelet után elindult a
több mint 200 fõs menet a katolikus
templomtól 300 méterre lévõ Karitász
épülethez. Elõl vitték a Szent Borbála
bányászzászlót és két díszes bányászka-
lapácsot (2. kép). Az épület elõtt Bindiu
Nikolae polgármester üdvözölte a ven-
dégeket, és megköszönte a Magyar
Olajipari Múzeum segítségét abban,
hogy együttes munkával sikerült mara-
dandó emléket állítani a város két tudós
szülöttének. Tóth János a helyiek és a
Nagybányai Teleki Ház együttmûkö-
dését, segítségét köszönte meg. Két di-
ák elszavalta a bányászhimnusz egyházi

MÚZEUMI HÍREK

Dr. Kántás Károly Kossuth-díjas geofizikus,
egyetemi tanár, az MTA tagja 1. kép
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és világi változatát. Dr. Gagyi Pálffy And-
rás, az OMBKE ügyvezetõ igazgatója a
két tudós nemzetközi és szakmai jelen-
tõségérõl beszélt (Born Ignác szervezte a
világ elsõ bányász-kohász kongresszusát
1786 nyarán a Selmecbánya melletti
Szklenón. A négyhetes találkozón ala-
kult meg az elsõ nemzetközi bányászati
egyesület, a „Sozietät der Bergbau-
kunde”, amely az OMBKE elõdjének is
tekinthetõ. Papp Simon akadémikus,
nemzetközi hírû olajipari szaktekin-
tély az OMBKE elnöke volt egy cik-
lusban). Dr. Vanek Ferenc egyetemi ok-
tató, az Erdélyi Mûszaki Tudományos
Társaság Geológiai Szakosztályának
elnöke elsõsorban Papp Simon kolozs-
vári egyetemi éveit hangsúlyozta. Dr.
Götz Endre geológus a Román Geoló-
giai Társaság nevében szólt, felolvasta
Born Ignác Erdélyi utazásairól (1770.
augusztus) írt 17. levél azon részét,
amelyben Kapnikbányát szülõföld-
jének nevezi (ez fontos bizonyítéka le-
het Born Ignác kapnikbányai születésé-
nek). Debreceni Zoltán elszavalta ez al-
kalomra írt, „Bányavárosunk szép ha-
tára és fiai, a nagy õk” c. versét, majd

leleplezte az emléktáblát, melyet a há-
rom egyház papjai megszenteltek, és a
magyar, valamint a helyi szervezetek
megkoszorúztak.

A rendezvény a Karitász épületé-
ben rendezett emlékkiállítás megnyi-
tásával folytatódott. Tóth János meg-
nyitó beszédében kiemelte, hogy
Born Ignácot a MOIM is a szakma
nagyjának tekinti, mert õ fedezte 
fel az ozokeritet, azaz földiviaszt.
Szólt arról, hogy a múzeum küldeté-
sének fontos része a rendkívül gazdag
Papp Simon-hagyaték õrzése, tu-
dományos feldolgozása és közkinccsé
tétele. Tóth János „Papp Simon” 
érmet és miniatûr könyvet adott 
át Babota Tibor katolikus plébános-
nak, Bindiu Nikolae polgármesternek,
Debreceni Zoltán helytörténésznek és
Dávid Lajos igazgatónak (3. kép), majd
átadta azt a hivatalos okiratot, mellyel
a MOIM a Katolikus Plébániának
adományozta az emléktáblát és az
emlékkiállítás anyagát. Babota Tibor és
Debreceni Zoltán bányász emléktárgy-
gyal és ásványokkal ajándékozta meg
a MOIM igazgatóját. A kiállítás meg-

tekintését fogadás és baráti beszélge-
tés követte. Dávid Lajos pohárköszön-
tõjében reményét fejezte ki, hogy a
jövõben egyértelmûen tisztázódik Born
Ignác születésének helye. A rendez-
vény alatt Farkas Zoltán újságíró tol-
mácsolt. A Miskolci Egyetem bánya-
és olajmérnök-hallgatói szép egyen-
ruhájukkal fokozták az ünnepélyessé-
get. (4. kép).

Nagybányán, a Szent István napi
rendezvények keretében augusztus 20-
án nyílt meg a Teleki Magyar Házban a
Born Ignác és Papp Simon életmûvét és
ipari környezetét bemutató kiállítás (5.
kép). A sok dokumentumon kívül látha-
tóak voltak a Máramaros Megyei Mú-
zeum korabeli bányászati eszközei, tár-
gyai és az Ásványtani Múzeum gyönyö-
rû ásványai. A megjelenteket, az
együttmûködõ intézmények képvise-
lõit Dávid Lajos köszöntötte. Dr. Götz
Endre Born Ignác, Tóth János Papp Simon
életrajzát ismertette. A kiállítás megte-
kintését baráti beszélgetés követte. A
helyi vegyeskórus szép dalokkal szóra-
koztatta a közönséget. 

(Tóth János, Dallosné)

2. kép. 4. kép.

3. kép 5. kép.
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A 2002. évi Történeti Pályázat
eredményhirdetése
(Zalaegerszeg, 2003. augusztus 3.)

A z Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület, a Magyar

Olaj- és Gázipari Rt., valamint a Ma-
gyar Olajipari Múzeum Alapítvány ál-
tal 2002-re meghirdetett pályázat
értékelõ és díjátadó ülésére a MOIM
tanácstermében került sor. A megje-
lenteket Tóth János, a MOIM igazga-
tója köszöntötte, majd dr. Dank Viktor,
a MOIM Alapítvány Kuratóriumának
elnöke értékelte a beérkezett pálya-
munkákat. Elmondta, hogy 2002-ben
az eddigi legnagyobb számú, helyen-
ként kimondottan színvonalas, ritka
ipartörténeti értékû pályamunka érke-
zett be, mellyel jelentõsen gyarapo-
dott a múzeum gyûjteménye is. A pá-
lyázók közül sokan „visszatérõk”, azaz
évek óta készítenek pályamunkákat. A
pályázatok idei elismerése is eltér a
megszokottól, mivel az idén elsõ alka-
lommal adták át a Papp Simon posztu-
musz Széchényi Díjából alapított Papp
Simon Emlékdíjat. (A 2003-ban ala-
pított emlékdíjat azok a pályázók kap-
hatják, akik a MAORT-os idõszak tör-
téneti feltárásával segítik a MOIM
munkáját, vagy az abból az idõbõl
származó anyagok adományozásával
gyarapítják a múzeum gyûjteményét.)
A beérkezett 20 pályamû közül 17 volt
értékelhetõ. A felkért bírálóbizottság
(elnök: dr. Dank Viktor, tagjai: dr. Bencze
Géza, dr. Zsámboki László) javaslata
alapján 1 db Papp Simon Emlékdíj, 
2 db kiemelt I. díj, 3 db I. díj, 2 db II.
díj, 4 db III. díj és 4 munkajutalom 
átadására kerülhetett sor.

A díjazott pályamunkák
• Papp Simon Emlékdíj 
– Jelige: „Nunquam retrorsus (?)”

Pályázó: Jesch Aladár
Tartalom: A 24 oldalas, mellékle-

tekkel illusztrált anyag a MAORT
(MANÁT) hõskorát mutatja be egy
Schlumberger-csoport mûködése kap-
csán, személyes élményeket felidézve.

• Kiemelt I. díj
– Jelige: „UG”

Pályázó: Udvardi Géza 
„Olajos diagyûjtemény”  Rendszere-

zett, katalogizált több, mint 4000 dara-
bos olajipari témájú felvétel, mely jelen-
tõsen gyarapítja a múzeum állományát.

– Jelige: „MANÁT-BUMOLÁRT
- Miskolc” Pályázó: Dr. Bognár János

Tartalom: A 3 doboz eredeti doku-
mentumokkal illusztrált, 34 oldalas ön-
életrajzi napló a II. világháború alatt rö-
vid idõre visszacsatolt erdélyi területe-
ken dolgozó, csaknem elfeledett olajipa-
ri egyesülésrõl ismertet pontos és eddig
ismeretlen adatokat, valamint a Miskol-
ci Egyetem Olajtermelési Tanszéke ala-
pításának és mûködése elsõ évének fon-
tos krónikája.

• I. díj 
– Jelige: „123456778” 

Pályázó: Péntek László
Tartalom: „Képek CD-n” A korszerû

információhordozóra rögzített anyag a
MOIM gyûjteményét gyarapítja.

– Jelige: „Volt egy gáz-társaság”
Pályázó: Veres Zoltán

Tartalom: A 28 oldalas, mellékletek-
kel bõségesen ellátott anyag az erdélyi
szénhidrogénipar három évtizednyi tör-
ténetét dolgozza fel a lakossági és ipari
gázfelhasználás szemszögébõl.

– Jelige: „Aqua” 
Pályázó: dr. Dobos Irma

Tartalom: A geológus Szabó József
élete és munkássága.

• II. díj
– Jelige: „Visszatekintés”

Pályázó: Boa Márton
Tartalom: A lovászi olajmezõt

1940–1960-as években bemutató ipar-
és technikatörténeti anyag, személyes
visszaemlékezésekkel ötvözve, ritka és
értékes fényképfelvételekkel illusztrálva.

– Jelige: „Recsk”
Pályázó: dr. Kovács István

Tartalom: A recski nagymélységû
színesérckutatás 30 évét mutatja be.

• III. díj
– Jelige: „MTA–VEAB”

Pályázó: Dallos Ferencné
Tartalom: Az MTA dunántúli régió-

jának tudományos életében tevékeny-
kedõ szénhidrogénbányász szakembe-
rek tevékenységének bemutatása.

– Jelige: „Anomália”
Pályázó: dr. Szalóki István

Tartalom: Az Ásotthalom–1. kutató-
fúrás kitûzésének kapcsán a 60-as évek
hazai szénhidrogén-bányászatáról ad
korhû képet.

– Jelige: „Mikulás”
Pályázó: Udvardi Géza

Tartalom: Egy epizód a bázakerety-
tyei olajbányászat hõskorából.

– Jelige: „PB”
Pályázó: Szuppinger Péter

Tartalom: A hazai pébégáz-vertikum
esettanulmányokkal és statisztikai ada-
tokkal színesített vázlatos története.

Munkajutalomban részesültek a
„Kõszeg” jeligéjû (Ács Éva–Szládovics
Éva), „Azok a régi bányászok”
(Vukmanné Pintér Júlia), „Reneszánsz
vízgép” (Dr. Kolumbán György), és a
„Vasoxid” (Uzoni Kovács Zsolt) jeligéjû
pályázatok. A pályadíjakat dr. Dank Viktor
és Tóth János adta át.

(dé)

Hidrogénnel dúsított benzin

A z USA autógyártó cége, a Delphi
benzinüzemû motorok káros-

anyag-emisszióját csökkentõ módszert
dolgozott ki. Az eljárás alapján, H2-vel
dúsítják a benzint. (A hidrogént a
Delphi által kifejlesztett mikrore-
formerben állítják elõ a fosszilis
tüzelõanyagok parciális oxidációjával.)
A motorokon nem kell lényeges mó-
dosítást végrehajtani. Az eljárás teszte-
lésekor azt is megállapították, hogy 
a kipufogógázok nemesfémtartalma
mintegy felére csökkent. 
Erdöl, Erdgas, Kohle

Újabb nagy amerikai olaj-
és gázkonszernek fúziója

A z USA illetékes hatóságai engedé-
lyezték a Phillips Petroleum és a

Conoco olaj- és gázkonszernek fúzió-
ját. Így ez az egyesült társaság az USA
harmadik legnagyobb vállalatává vált. A
Phillips társaságnak az USA-ban 12 000
töltõállomása, a Conoco-nak Európá-
ban, az USA-ban és Taiföldön 7000
töltõállomása van A Conoco 10 000 km
távvezetéket üzemeltet az USA-ban, és
több új finomító építésében részes az
USA-ban, Európában és Ázsiában is. A
versenyszabályok betartása érdekében
kötelesek a társaságok több finomító el-
adására Utah és Colorado államban. A
fúzió 15,1 Mrd USD nagyságrendû,
termelést és készleteket tekintve az
USA-ban csak az ExxonMobil és a
ChevronTexaco nagyobb. Az új kon-
szern neve ConocoPhillips lett. 
Erdöl, Erdgas, Kohle

KÜLFÖLDI HÍREK
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Gáztermelô kutak 
édesvizes kezelése 

Észak-Németország földgázmezõin a
letermelés folyamán, amikor a me-

zõk készletének mintegy 60%-át kiter-
melték, a termelõkutak termelõcsövei-
ben, a perforációknál és a rétegek kút kö-
rüli zónáiban jelentõs sókiválást (Halit-

és HCl-pelyheket és kristályokat) észlel-
tek. A sóképzõdés oka, hogy az aránylag
nagy sótartalmú rétegvíz, a nyomáscsök-
kenés hatására koncentrálódik.

Ha nem kezelik a kutakat, a lerakódó só
teljesen megakadályozza a gáztermelést.

Az elmúlt 15 évben Németország
földgáztelepeiben számos édesvizes
kezelést (helyenként kiegészítõ perfo-
rálást is) alkalmaztak eredményesen. A
kísérletek során az édesvízhez 3%
butil-glikolt adagoltak, a felületi fe-
szültség csökkentése érdekében.

Egy bizonyos állásidõ után, a pro-
duktivitási index 30%-os növekedése
volt észlelhetõ. 

A mezõben végzett tesztek folya-
mán meghatározták azokat a kémiai há-
nyadosokat: Na/Li; Na/K; Na/(Ca+Cl),
melyek figyelésével lehetõvé válik a
Halit- és HCl-pehely kiválása kezde-
tének felismerése, és így biztosítható
az idõben végrehajtott, legkisebb költ-
séget igénylõ kezelés. 

Erdöl, Erdgas, Kohle 

Mint oldott kéve...
„Mint oldott kéve….” a balekvizsgá-
tól az aranydiplomáig címmel jelent
meg 2003 áprilisában a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Erdészeti Hivatala és az Országos 
Erdészeti Egyesület fõtámogatásával,
dr. Erdõs László erdõmérnök és 
dr. Pilissy Lajos kohómérnök szerkesz-
tésében az a 277 oldalas kiadvány,
mely visszanyúlik a még viszonylago-
san békés, 1943-ban indult soproni
tanévig, amikor a felvett elsõévesek
számát az ekkori ország erdõihez, bá-
nyáihoz és kohóihoz szabták.

Az egyetemi évek történetének is-
mertetése 1943. szeptember 1o-ével,
az elsõ tanévvel kezdõdik, és befe-
jezõdik 1947. decemberben a kilence-
dik félévvel. „Ezt követõen zárolták a
hallgatók indexét, és 1949 márciusá-
ban végeztek az elsõ hallgatók az évfo-
lyamról” olvashatjuk a röviden össze-
foglalt egyetemi évek történetét.

A következõkben a soproni hallgatók
órarendjét, az elõadások, vizsgák és szi-
gorlatok összeállítását olvashatjuk az
1943/44–1947/48-as tanévekben, és
megismerkedhetünk az 1943 szeptem-
berében beiratkozott 196 bánya-, kohó-
és erdõmérnök-hallgató névsorával.

A következõ fejezetben a szerzõk
bemutatják a Bánya-, Kohó- és Erdõ-
mérnök-hallgatók Ifjusági Körének a
II. világháború utáni történetét, 1938-
tól kezdve. Az Ifjusági Kör testesítette
meg a selmeci szellemet a hallgatók
körében: az együvé tartozást, a hazafi-
ságot s a biztosságot olvashatjuk a
bevezetõ részben. Az ismertetés az
Ifjusági Körnek 1948. május 7-i utolsó

közgyûlésével zárult, amikor a kör fel-
oszlatta magát. A MEFESZ programja
nem hagyott kétséget a felõl, hogy ma-
gába olvasztja az Ifjusági Kört is.

A m. kir. József Nádor Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem tárgyalt
idõszakbani rektorainak, valamint a
bánya-, kohó- és erdõmérnöki kar dé-
kánjainak bemutatása után a szerkesz-
tõk a három kar professzorainak élet-
rajzát ismertették.

Ezt követõen mintegy 120 oldalon
keresztül az erdész, bányász és kohász
életutakról olvashatunk.

Az erdész életutak közül bõvebben
ismertetik azokét, akik az oktatás és ku-
tatás, az erdõgazdálkodás és erdõren-
dezés, erdészeti igazgatás, vasútépítés
és -fenntartás, geodézia, térképészet és
egyéb munkaterületeken helyezkedtek
el, nem feledkezve meg a külföldre tá-
vozottakról sem (összesen 71 erdõ-
mérnökrõl szól a megemlékezés).

A bányász életutak általános ismer-
tetésében olvashatjuk: „érdekes megfi-
gyelni, hogy kevés kivételtõl eltekintve
pályájukat sok munkahelyen futották
be, sokat helyezték õket az egyik
munkahelyrõl a másikra.” (26 bánya-
mérnök életérõl olvashatunk.)

A kohász életutak fejezetben a 19
kohász oklevelet szerzett évfolyam-
társ életrajzából egyértelmûen kide-
rül, hogy az összes végzett kohász
egész élete során a szorosan vett
szakmájában dolgozott. Ezt megem-
lékezés követi a háború alatti kohász-
veszteségekrõl.

Hét részletesebben ismertetett
életrajz után az 1943 õszén Sopron-
ban, a bánya-, kohó- és erdõmérnöki
karra beiratkozott hallgatók egyete-
mi, háborús visszaemlékezéseibõl,
fõiskolai élményeibõl, élettapasztala-
taiból állítottak össze a szerzõk egy
csokorra valót. Fuják József: „Egy

idegenbe szakadt ‘erdõnkfia’ vissza-
emlékezése” és dr. Vaszary Pál: „Ön-
magamról és sokunkról” címû meg-
emlékezése fejezi be ezt az esetenként
megrázó életutakat bemutató, sok
mindenre kiterjedõ kiadványt, me-
lyet oklevélmásolatok, tablóképek,
találkozókon készült fényképek tesz-
nek színessé és érdekessé.

Tisztelet és üdvözlet a két szerkesz-
tõnek e könyv összeállításáért és szer-
kesztéséért. Szellemi csemegében lesz ré-
sze annak, aki a 60 év eseményeit olvassa.

(Csath Béla, 
aranydiplomás bányamérnök)

Heinz Bloch:
Turboexpanders and
Process Applications
Turboexpanderek és alkal-
mazásuk

Akiadvány széles ismereteket és rész-
letes gyakorlati irányelveket nyújt a

tervezési területen, a termelõüzemek-
ben, finomítókban, levegõ-cseppfolyó-
sító és földgáz-szeparáló üzemekben, a
geotermális üzemágban dolgozó mér-
nökök, az irányító, karbantartó és üze-
meltetõ személyzet számára. Áttekintést
ad a turboexpander mûködésének
alapelvérõl és konstrukciós típusairól; a
kriogén- és a meleggáz-turboexpande-
rek alkalmazásáról, a rotordinamikákról;
a szerkezeti anyagok kiválasztásának és
gyártásának kérdéseirõl; a beépítési, sze-
relési irányelvekrõl; a karbantartási és hi-
baelhárítási kérdésekrõl.

Terjedelme 500 oldal. 
Kiadó: Elsevier Science Ltd., Anglia
Ára: 90 GBP

Forrás: Petroleum Economist (Internetrõl)
(Turkovich Gy.)
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Metánkinyerés nagy mély-
ségû széntelepekbôl

ASan Juan szénmedencében (USA)
kísérleti projekt indult metán kinye-

résére a nagy mélységben levõ, le nem
bányászható széntelepekbõl. Scott Reeves
6 oldalas tanulmányban ismerteti a té-
mát. Az eredményeket összegezve meg-
állapítja, hogy mind a CO2 besajtolása,
mind a N2 besajtolása lényegesen fokoz-
hatja a metángáz kinyerését a szén-
telepekbõl, és ezt a folyamatot jól lehet
modellezni a ma ismert numerikus szi-
mulációkkal. Néhány kérdést azonban
még tisztázni kell: vizsgálni kell a szén
áteresztõképességének csökkenését a
széndioxid besajtolása folyamán, hogy
alkalmasak-e a széntelepek a CO2 meg-
tartására hosszú idõn (évszázadokon) ke-
resztül. Az eljárással az ipari nagyüze-
mekben keletkezett káros CO2-emisszió
csökkentése is elérhetõ, a CO2 nagy
mélységben történõ elhelyezésével.
World Oil

21 éve mûködô belsô 
tartálybevonat

ALingen-ben (Németország) levõ fi-
nomítóban egy 81 m átmérõjû, 21 m

magas, hengeres (100 000 m3-es) úszótetõs
föld feletti nyersolajtartály belsõ felületét
21 évvel ezelõtt Permacor 2087/HS-A
belsõ bevonattal látták el. A tartály vizsgá-
lata során megállapították, hogy az alkal-
mazott bevonat sem kémiai, sem fizikai el-
változást nem mutat. A Permacor bevonat
forrón permetezhetõ, 2-komponensû,
epoxigyanta borítás.  Fajlagosan 1,2 kg/m2

bevonatanyag-felhasználással, a teljes tar-
tályfelületre 8200 kg anyagot kellett fel-
használni. A belsõ bevonat létesítési költsé-
ge összesen 350 000 DM volt.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Erômû nyári hôfeleslegé-
nek tárolása geotermális
kutakban 

AGud-Erõmûben (Németország) 1 kW
villamos áram elõállítása során, ke-

reken 1 kWh hõ is keletkezik. Nyáron
csak egy részét tudják ennek a hõnek
hasznosítani. A felesleges hõ tárolására
azok az 1300 m mélységben levõ termál-
víztartalmú föld alatti rétegek alkalma-
sak, melyek 55 °C hõmérsékletû meleg-

vízét, már 1990 óta távfûtéshez alkalmaz-
zák. Most a tervek szerint, egy további lé-
pésben ezt az erõmû hõfeleslegével kb.
80 °C-ra hevítik, és a meglevõ fúráson
keresztül az 1300 m-es mélységbe sajtol-
ják. Télen a betárolt hõt újra ki lehet ter-
melni, és a távfûtõhálózatba táplálni. A
közlemény szerint, a mélytárolási perió-
dus folyamán keletkezõ hõveszteségek
nagyon csekély mértékûek. A városi
Közmû Vállalat abból indul ki, hogy ez-
zel a módszerrel mintegy 20 000 MWh-
nak megfelelõ fosszilis tüzelõanyagot
meg tud takarítani. Az elsõ feltöltést
2003 nyarán hajtják végre.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Törekvések az EU-kutatók
kivándorlásának megaka-
dályozására

A z EU küzd az ellen, hogy a tudó-
sok, kutatók az európai térségbõl

elvándoroljanak a világ más térségei-
be, elsõsorban az Egyesült Államokba.
A humán erõforrások elvesztését a ku-
tatási programokra fordított támoga-
tás emelésével igyekeznek elkerülni. A
támogatást a korábban biztosított 1,1
Mrd euróval szemben 1,58 Mrd euróra
emelték. Remélik, hogy e döntés hatá-
saként megindul és erõsödik a visszaté-
rés, valamint a bekapcsolódás az euró-
pai kutatásokba és fejlesztésekbe. 
Erdöl, Erdgas, Kohle

Nô az olajipari 
kémiai segédanyagok 
felhasználása

ABusiness Communication Co.
(USA) legújabb közleménye szerint

a szénhidrogénmezõkben alkalmazott
kémiai anyagok felhasználása jelentõsen
nõ, és a 2002-ben felhasznált 1,7 Mrd
USD értékkel szemben 2007-ben már
2,3 Mrd USD-nak megfelelõ felhaszná-
lás várható. Úgy prognosztizálják, hogy
a 2002 és 2007 közötti idõszakban az
éves növekedés 6,6% lesz. Jelenleg a tel-
jes piac 76%-át a fúrási és termelési tevé-
kenység kémiai anyagszükséglete adja. A
feltételezések alapján a termelési folya-
matokhoz alkalmazott kémiai anyagok
lesznek a fõbb meghatározók továbbra is
a piacon, míg a fúrási vegyi anyagok ké-
pezik a második legnagyobb részarányt
(36%-ot). A serkentési, lyukbefejezési és

kútjavítási folyadékok felhasználása arány-
lag állandó színvonalon marad. A társa-
ság úgy ítéli meg, hogy a jövõben az olaj-
hiány káros hatással lesz az olajmezei ké-
miai anyagokat gyártó vállalatokra, mi-
vel sok kémiai anyag elõállításához olaj-
származékokat használnak fel. Emelke-
dik az olajmezei kémiai anyagok gyártási
költsége, s ennek következményeként
emelkedni fognak az olajtermelés költ-
ségei is.
Oil and Gas

A marginális tenger alatti
mezôk gazdaságos 
termeltetése

L.Baldassarre és társai 6 oldalas köz-
leményben ismertetik e témát. Az

500 m vagy ennél mélyebb tenger alatti
mezõk termeltetése nem kifizetõdõ. Az
eddig marginálisnak tekintett tenger
alatti olajmezõk gazdaságos lemûvelése
elõtt megnyílt a lehetõség. Egy áttörõ
technológiai megoldás, a tenger alatti
centrifugáliskompresszor-modul lehe-
tõvé teszi, hogy a kútáramot egy köz-
ponti platformra vagy a szárazföldre
szállítsa további feldolgozásra.

A DEMO 2000 program keretében
elõbb az Északi-tenger egyik norvégiai
mezõjében beépített, a GE Oil & Gas
Nuovo Pignone, valamint a Kavaerner
Eureka társaságok által kifejlesztett 2,5
MW-os tenger alatti centrifugáliskomp-
resszor-modul tesztelését végezték el.
Az API 617 elõírásainak megfelelõ
kompresszor 900 m3/h földgáz nyomá-
sát 65 bar ról 130 bar-ra képes emelni,
rezgési szintje nagyon alacsony a tömítés
meghibásodási lehetõségeinek elkerü-
lése végett. Az 500 órás tesztelést kö-
vetõen a modullal üzemi próbákat foly-
tatnak, elõbb egy tengeri platformon –
elõminõsítés céljából – majd 300 m-es
mélységben a tengerszint alatt, és tovább
folytatják az értékelést. Idõközben meg-
valósíthatósági tanulmányok készülnek
az Északi-tenger egyes mezõiben lehet-
séges alkalmazásra vonatkozóan.
World Oil

(Turkovich Gy.)

Elõzõ számunk BII-es olda-
lán sajnálatos névelírás történt.
Harmat Péter – a címlapfotó készí-
tõje – nevét helytelenül közöl-
tük, melyért elnézését kérjük.


