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Költözünk! 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy 

augusztus 6-10. között zajlik le az 

Egyesületünk teljeskörű költöztetése az új 

székházba. Ezen időszak alatt a Titkárság 

korlátozottan tud egyéb ügyekkel 

foglalkozni. Megértésüket kérjük! 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Hegyi Ferenc vasokleveles olajmérnök 90 éves 
 

 

 
 

Hegyi Ferenc vasokleveles olajmérnök 

2021. augusztus 3-án volt 90 éves. Az 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és 

Vízbányászati Szakosztály Alföldi Helyi 

Szervezete (OMBKE KFVSZ AHSZ) 2021. 

augusztus 2-án tiszteletére köszöntő 

összejövetelt szervezett Szolnokon a 

Galéria Étterem Lovagtermében. 

Az ünnepeltet és feleségét, valamint a 

megjelenteket Pugner Sándor az OMBKE 

KFVSZ AHSZ elnöke köszöntötte. 

Köszöntőjében kiemelte, hogy Hegyi 

Ferenc az AHSZ második tagja, aki megélte 

ezt szép kort. Majd felkérte id. Ősz Árpádot, 

hogy ismertesse Hegyi Ferenc életútját, 

amely az alábbiakban látható: 

 

„Hegyi Ferenc hatgyermekes parasztcsalád 

negyedik gyermekeként látta meg a 

napvilágot Bakonycsernyén 1931. 

augusztus 3-án. Élete első hat évét szegény 

parasztgyerekként élte, az utcabeli 

gyerektársaival együtt mezítláb játszott a 

Gaja–patak partján, amely kettészelte 

kertjüket. Szülei hatéves korában beíratták 

a helyi elemi iskolába. Az első osztályos 

tanfelszerelése – melyet kis hátizsákjában 

vitt – egy vékonyka olvasókönyv, palatábla 

és palavessző volt. Egy törlőszivacs volt 

még a tartozék, ami egy madzagon lógott ki 



 

a hátizsákjából. Tízórai gyanánt egy szelet 

kenyeret és két szem kockacukrot kapott. 

1942-ben Falusi Tehetségmentő Program 

indult a jól tanuló falusi szegény 

parasztgyerekek számára. Iskolaigazgatója 

a tanulmányi eredményei alapján 

érdemesnek találta benevezni őt a 

programba. Ezt a programot versenyvizsga 

formájában bonyolították le, amelyet a 

Bonyhádi Ágostai Hitvallású Evangélikus 

Főgimnáziumban kellett letennie. A sok 

vizsgázó közül három Veszprém megyei 

szegény parasztgyerek volt sikeres, közülük 

egyikük ő volt. Az év őszén beiratkozott a 

gimnáziumba és az akkor igen korszerűnek 

számító internátusban nyert elhelyezést. 

Elmondása szerint élete egyik legszebb 

nyolc évét töltötte ott, ahol vallásos nevelést 

kapott és szigorú fegyelmet tanult. 

Szeretettel emlékszik tanáraira, kiemelten a 

gimnázium igazgatójára, az internátus 

vezetőtanárára, osztályfőnökére – akinek ők 

voltak az első osztálya – és a németnyelv 

tanárára. Valamennyi tanára kimagasló 

szakmai tudással, nagy műveltséggel és 

emberszeretettel rendelkezett. 1950-ben 

kitűnővel érettségizett és felvették a 

miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari 

Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karára. 

Az ott töltött első két évben az 

alaptantárgyakat hallgatták. Ebben az 

időben történt a Soproni Egyetem egy 

részének Miskolcra történő átköltöztetése. 

Hely hiányában a szakmai tanszékek még 

Sopronban működtek, ezért 1952 őszétől 

már ott folytatták egyetemi tanulmányaikat. 

Professzoraik nagy felkészültségű, a 

kőolajiparban nagy tapasztalatokat szerzett 

szakemberek voltak. 1954. december 7-én 

kapta meg – hét társával együtt – a 

kitüntetéses olajmérnöki oklevelét.  

1954. október 1-én megszűnt a 

MASZOLAJ Rt., a Szovjetunió az egykori 

német javakat – melyeket a békeszerződés 

értelmében jóvátételként megkapott – 

visszaadta a magyar államnak. Ezzel 

megszűnt a MASZOLAJ Rt. 

Mezőkeresztesi Fúrási Vállalat is. Ettől az 

időtől kezdve a Dunától keletre eső 

országrészen a fúrási tevékenységet a 

Budapesti Kőolajkutató és Feltáró Vállalat 

Alföldi Kerülete végezte, amelynek 

székhelye Abony volt. Hegyi Ferenc 

szakmai, fúrómérnöki pályája a nagyalföldi 

szénhidrogén fúrási iparágban Abonyból és 

Szolnokról indult 1954-ben, majd 

Nádudvaron folytatódott.  1959-ben 

kezdték meg a hajdúszoboszlói 

földgázmező kutatását és feltárását, ahol a 

fúrási üzem vezetője lett. A 

Hajdúszoboszlóra koncentrált 

fúróberendezések fúrási technológiája 

(kitörésgátló rendszerek hiánya, 

iszaprendszerek nem megfelelő volta, stb.), 

illetve a rosszul értelmezett takarékossági 

szempontok (a kutak biztonsági béléscső-

oszlopának hosszát 500 méterről 300 

méterre csökkentették) miatt 1959 és 1963 

között összesen nyolc földgázkitörés (1959: 

Hsz-2, -6, -12, 1960: Hsz-20, 1961: Hsz-36, 

1962: Hsz-51, -55, 1963: Hs-59) 

következett be. Ennek ellenére a 

Hajdúszoboszlón töltött évek szakmai 

szempontból élete legértékesebb és 

legtanulságosabb évei voltak. 1964-ben 

felkerült a vállalat központjába Szolnokra, 

ahol kútmélyítési osztályvezető, majd fúrási 

főosztályvezető lett és végül 1986-tól 

főmérnöki beosztásban vezette az Oktatási 

és Kitörésvédelmi Központot. A vezetői 

munkák mellett 1966-tól 1991-ig (25 éven 

keresztül) volt a Nagyalföldi 

Kitöréselhárítási Mentőcsapat vezetője. 

Ezen idő alatt harminchét hazai és négy 

külföldi (1976: Dolnije Dunajovice – 

Csehszlovákia, 1978: Dolni Lukovit – 

Bulgária, 1979: Majnoon – Irak, 1982: 

Zavod – Csehszlovákia) szénhidrogén-

kitörés felszámolásában vett részt. 1991-

ben – 60 éves korában – ment 

nyugállományba. A 37 évi munkája során 

végig egy helyen dolgozott, csak a társaság 

neve és formája változott: Kőolajkutató és 

Feltáró Vállalat Alföldi Kerülete 1957-ig, 

OKGT Alföldi Kőolajfúrási Üzem 1969-ig, 

OKGT Nagyalföldi Kutatató és Feltáró 

Üzem 1979-ig, Kőolajkutató Vállalat 1991-

ig. Számos vállalati, iparági, miniszteri és 

állami kitüntetés birtokosa, többek között 

többszörös Kiváló Dolgozó, Kiváló Újító, 



 

Kiváló Feltaláló, Kiváló Munkáért, 

Bányász Szolgálati Érdemérem, 

legmagasabb kitüntetése az 1980-ban 

kapott Munka Érdemrend ezüst fokozata. 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület Olajbányászati 

Szakosztályába 1955-ben lépett be. Az 

Alföldi Fúrási Szakcsoport titkára volt 

1968-tól 1975-ig. Nyugállományba 

vonulásakor megszakította az egyesületi 

tagságát, azonban 2004-ben visszalépett.  

Hegyi Ferenc 1957-ben kötött házasságot 

Tóth Magdolna tanítónővel, két gyermekük 

született (egy fiú és egy lány), mindketten 

felső képesítéssel rendelkeznek. Négy 

unokája van. Felesége 1995-ben meghalt, 

azonban 2000-ben újra megházasodott, 

felesége Bálint Ilona angol szakos tanár. 

Nyugállományba menetele után sem 

szakadt meg a kapcsolata a 

szénhidrogéniparral: személyeken 

keresztül, valamint szakirodalom 

olvasásával követi a szénhidrogén-fúrási 

ipar fejlődését. Évek óta oszlopos tagja és 

fellépője egy kőolajos gyökerű Dalárdának, 

valamint – amíg a covid járvány 

megengedte – táncos lábú résztvevője volt a 

Magyar Mérnök Kamara szolnoki 

mérnökbáljainak. Szabadidejében sokat 

olvas, kirándul, túrázott, méhészkedett, 

szőlőt termel és vörösbort készít, nem is 

jelentéktelen eredménnyel. 

 

Feri Bátyám! 

A jelenlévők és egyéb okok miatt 

távolmaradtak nevében is nagy tisztelettel 

köszöntelek a 90-ik születésnapodon. 

Kívánok további jó egészséget, nyugalmas 

éveket és Jó szerencsét!” 

 

Ezt követően Pugner Sándor átadta az 

egyesület ajándékát és a megjelentek - ki 

száraz, ki édes, ki alkoholmentes – 

pezsgővel, koccintással köszöntötték az 

ünnepeltet. Hegyi Ferenc felszólalva 

elmondta, hogy életének három szakaszát 

különbözteti meg: a felkészülési szakaszt 

(iskoláséveit), az aktív szakaszt 

(munkáséveit) és a nyugalmas szakaszt 

(nyugdíjas éveit). Mindhárom szakaszról 

kiemelt mozaikokat és meghatódva beszélt 

róluk. A megjelentek a több, mint három 

órás együttlét alatt visszaemlékeztek a 

közös munkáikra, a jót is és a rosszabbakat 

is felelevenítve.  

 

 

id. Ősz Árpád 

 

 

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 

 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

 

Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka 

van, azt lehetőleg banki átutalással 

szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

számlaszámai: OTP Bank: 11705008-

20041982-00000000; K&H Bank: 

10200830-32310119-00000000).  

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése 

mely évre vagy évekre vonatkozik. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor

 

 

 

  



 

Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

Újabb komoly pozitív változás a Miskolci Egyetemen 

 

 

Vélhetően – de lehet, hogy én rosszul 

gondolom – az új egyetemi vezetésnek - és 

az UNIVERSITAS MISKOLCIENSIS 

Alapítványnak köszönhetően 2021. 

augusztus 1-től már nyolc!!! karon 

tanulhatnak a hallgatók (amikor én 1952-

ben kezdtem, csak három (bányász, kohász, 

gépész kar volt). 

 

Az eddigi intézeti formában működő Bartók 

Béla Zeneművészeti Intézet új neve: 

Bartók Béla Zeneművészeti Kar (dékán: 

DR. Papp Sándor) 

 

Az eddigi Egészségügyi Kar új neve: 

Egészségtudományi Kar (dékán: Dr. 

Kiss-Tóth Emőke) 

 

Az egyetem nyolc kara: 

Műszaki Földtudományi Kar 

Műszaki Anyagtudományi Kar 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

Állam és Jogtudományi Kar 

Gazdaságtudományi Kar 

Bölcsészettudományi Kar 

Egészségtudományos Kar 

Bartók Béla Zeneművészeti Kar (09.01-

től öt szakon művészeti képzés indul) 

 

Veres Pál Miskolc megyei jogú város 

polgármestere az Alapítvány kuratórium 

tagja beszédében kihangsúlyozta, hogy a 

város szempontjából kiemelkedően fontos 

az egyetem, szerinte „nincs város az 

egyetem nélkül, nincs egyetem a város 

nélkül”. 

 

 

Dr. Horn János 

 

 

(Forrás: sajtótájékoztató) 

 

 

 

  

https://www.uni-miskolc.hu/hirek/2942/immar_hivatalosan_is_8_karral_mukodik_a_miskolci_egyetem
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Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet javulásával újraindult az 

egyesületi élet.  

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor 

érvényes járványügyi szabályok 

betartásával vegyenek részt 

rendezvényeinken! 

 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről. Kérjük küldjenek 

tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

Központi Bányásznap Gyöngyös, 

Mátra 

Művelődési 

Központ 

szeptember 2. 

11:00 

 

Bányásznap Gánt szeptember első 

hétvégéje 

tervben van 

Selmeci Szalamander Selmecbánya szeptember nem kerül 

megrende-

zésre 

53. Bányagépészeti és 

Bányavillamossági Konferencia 

Balaton-

györök 

szeptember 23-

24. 

 

Fazola Napok Miskolc október 8-9.  

OMBKE 111. Küldöttgyűlése Budapest, 

MBFSZ 

Stefánia út 

október 2.  

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

Budapest október  

Bányamérő továbbképző és 

Tapasztalatcsere 

Kőkapu október 6-8  

26. Magyar Öntőnapok Herceghalom október 15-17.  

100 éves a szervezett bányász 

hagyományőrzés Dorog térségében 

Dorog november 5.  

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvár november tervben van 

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók november 17-19.  
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Végső búcsú Varga Mihálytól 
 

 

Családja, barátai, volt kollégái, munkatársai 

és tisztelői 2021. július 20.-án vettek végső 

búcsút Varga Mihály okleveles 

bányamérnöktől, Egyesületünk tiszteleti 

tagjától a Pécsi Központi Temetőben. 

A gyászolók által körülvett ravatalnál az 

OMBKE Mecseki Szervezetének tagjai 

álltak díszőrséget (képünkön).  

 

 

 
 

 

A család búcsúzása után Kovács László 

okleveles bányamérnök intonálta az „Imhol 

a föld alá megyünk” című dalt, ezután a volt 

kollégák, az egykori mecseki 

uránbányászok nevében Turi Gyula 

okleveles bányamérnök idézte fel - 

személyes emlékekkel is összekötve- Varga 

Mihály gazdag életpályáját. 1946-ban 

született a Somogy megyei 

Pusztakovácsiban, az általános iskolát 

Mikén végezte el. 1963-ban Pécsett a Péch 

Antal ipari tanuló intézetben vájár, 1967-

ben a Cséti Ottó Bányaipari Technikumban 

bányatechnikusi képesítést szerzett. 1973-

ban szerezte meg bányamérnöki oklevelét a 

Nehézipari Műszaki Egyetemen, majd 

1998-ban a Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Karon terület- és telep 

ülésfejlesztési szakmenedzseri oklevelet 

szerzett. Munkássága Pécshez, a 

magyarországi urániparhoz kötődik. A 

Mecseki Ércbányászati Vállalatnál és 

jogutódjainál dolgozott felelős 

beosztásokban 1973-tól. Kővágószőlősön, a 

III. számú Bányaüzemben technológus, 

1974-től körletvezető, 1978-tól biztonsági 

mérnök. Ezután 1981-től a vállalat 

biztonságtechnikai osztályvezetője, 1984-

től műszaki főosztályvezetője, 1988-tól a 

vállalat vezérigazgatója. A Mecseki 

Ércbányászati Vállalat átalakítása után 

1991-től a Mecsekurán Kft. ügyvezető 

igazgatója volt 1992-ig. Ezen időszak alatt 

vezetésével a társaság komoly 

erőfeszítéseket tett az uránérc termelés 

tovább folytatására, ezek azonban rajta 

kívül álló okok miatt nem voltak sikeresek. 

1993-tól visszakerült a jogutód Mecseki 

Ércbányászati Vállalathoz, illetve annak 

átalakulása után a MECSEKÉRC Zrt.-nél 
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dolgozott tovább az uránbányászat által 

keletkezett környezeti kármentesítési 

program megvalósításán, különböző 

beosztásokban. Még nyugdíjasként is aktív 

volt, egészen 2016 végéig 

biztonságtechnikai főmérnökként 

dolgozott. Széleskörű szakmai munkája 

során különösen a bányászati 

biztonságtechnika területén végzett 

tevékenysége emelhető ki. Több műszaki 

fejlesztési és biztonságtechnikai tanulmány 

szerzője, szakmai cikkei jelentek meg a 

BKL Bányászatban. A Magyar Mérnöki 

Kamara bejegyzett szakértője volt. 

Az Egyesületbe végzős egyetemistaként, 

1972-ben lépett be. 1978-tól a Mecsekaljai 

Csoport ifjúsági szakértője, 1984-től a helyi 

csoport titkára, több évig a mecseki helyi 

szervezet elnökhelyettese, 1997-2000-ig 

elnöke volt. 2004-2007 között az OMBKE 

Bányászati Szakosztályának 

elnökhelyetteseként végzett egyesületi 

munkát. 2010-től az Egyesület tiszteleti 

tagja. Ezután is aktív vezetőségi tagja volt a 

Mecseki Szervezetnek, egészen haláláig. A 

temetésen az Egyesület vezetését Huszár 

László okleveles bányamérnök és Hideg 

József okleveles bányamérnök 

választmányi tagok képviselték. A sír 

behantolásakor a pécsi Fekete Gyémánt 

Fúvószenekar a bányász himnuszt játszotta, 

és mondtunk felejthetetlen halottunknak 

utolsó  

Jó szerencsét! 

 

A temetés után a család megemlékezésre 

hívta a Hotel Laterumba Varga Mihály 

legközvetlenebb iskola- és munkatársait, 

barátait. A megemlékezésen családtagjai: 

felesége, lányai, bátyja, ezután bányaipari 

technikumi osztály, illetve egyetemi 

tankörtársa, valamint e sorok írója idézték 

fel az elhunyttal közös személyes 

emlékeiket, méltatták kivételes emberi 

nagyságát. 

 

Hideg József 

 

 

In Memoriam Szij Zoltán 
(1934-2021) 

 

 

Szomorú szívvel tájékoztatjuk 

Tagtársainkat, hogy július 22-én, 87-ik 

életévében elhunyt SZIJ ZOLTÁN 

okleveles kohómérnök, aki 1953 óta volt 

tagja egyesületünknek.  

Temetéséről a család később küld értesítést. 

 

Utolsó Jó szerencsét! 

 

Dr. Szombatfalvy Rudolf 
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Végre újra együtt! - Egy szakmai kirándulás margójára 
 

 

Minden közösség megszenvedte az elmúlt, 

pandémiától vészterhes másfél évet. Szinte 

éheztük egymás társaságát és a közösségi 

média és telefon segítségével próbáltuk 

nyomon követni, hogy kivel mi történt a 

karantén időszaka alatt, ki szorul segítségre. 

És most végre, újból együtt lehetünk és 

csinálhatunk úgy, mintha az egész meg sem 

történt volna.  

Egy egész napos kiránduláson vehettünk 

részt az OMBKE Tatabányai Helyi 

Szervezet jóvoltából, ami a szakmai részen 

túl mindent magába foglalt, ami egy szuper 

hangulatú, víg kedélyű önfeledt 

együttléthez szükséges. 

Németh László okleveles bányamérnök 

tagtársunk, aki kirándulásunk szakmai 

programját szervezte, a következőképpen 

értékelte látogatásunkat: 

„A kirándulás induló programjaként 

csoportunkkal látogatást tettünk a Portal 

Kavics Kft. „Győr VII. – homok, kavics” 

bányaüzemében. A bányatelket 2014-ben 

fektették, majd 2017-ben bővítették ki 16,2 

ha nagyságúra. A bánya termelési 

kapacitása jelenleg 280.000 m3/év, mely az 

engedélyek alapján növelhető lenne 

350.000 m3 ásványi nyersanyag éves 

kitermelésre. 

A felszíntől az alaplapig átlagosan 21 m 

vastagságú kitermelhető ásványi 

nyersanyagot alapvetően 3 lépcsőben 

termelik ki. Először letakarításra kerül a 28 

cm vastagságú humusz, majd a 0,4-0,6 m 

vastag iszapos, homokos altalaj. 

A második lépcsőben a letakarítás szintjétől 

a talajvíz feletti 0,5 m magasságig mélyásó 

kotróval szárazon kitermelik a homokot és 

a kavicsot. 

A harmadik lépcső a vízalóli kotrás két 

ütemben. Először mélyásó kotróval 

kitermelésre kerül a nyersanyag 3-4 m 

vastagságban, majd az alsó 14-15 m 

vastagságú nyersanyag összlet kitermelését 

markoló-kanalas úszó-kotróval végzik. 

 
 

 
Gönyü-VII kavicsbánya (Fotó: Izingné) 
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Kis csapatunk felment a bánya egy magas 

pontjára, ahonnan jól láthatóak voltak az 

egyes munkaszintek és az úszókotró is 

üzemközben. 

Ezután megnéztük a 2019-ben létesített 

CDE Global gyártmányú M2500 tip. 

osztályzó-mosó berendezés gépsort, amely 

alkalmas a kitermelt ásványi nyersanyag 

helyben végzett feldolgozására, 

szemcseméret szerinti osztályozásra 

különböző kavics/homok frakciókra (> 32 

mm, 16-32 mm, 8-16 mm, 4-8 mm, 0-4 mm, 

0-1 mm). 

A csoport leglelkesebb tagjai az 

üzembejárás során ásványgyűjtővé 

változtak és a kulé anyagokból az otthoni 

kis kertbe, sziklakertbe, vagy csak a szobai 

növényi sarokba válogattak össze érdekes 

színű, formájú kavicsokat. 

Köszönet a vendéglátónknak, a Portal 

Kavics Kft.-nak a bányajárási lehetőségért 

és külön köszönet Bejczi Bálint 

technikusnak, aki részletes tájékoztatást 

adott a bányáról és válaszolt a látogatás 

során felmerülő kérdésekre.” 

 

„Kincsek”-től terhes táskákkal, zacskókkal 

szálltunk vissza a buszra, hogy a 

megbeszélt időre ott legyünk Sopronban, a 

Központi Bányászati múzeumban. Balogh 

Csaba tagtársunk szervezése nyomán 

Ormos Tamás bányamérnök, geofizikus, 

amatőr helytörténész fogadott bennünket 

nagy szeretettel és vezetett bennünket körbe 

a bányászati múzeumnak helyt adó patinás 

épületben, ami valamikor az Eszterházy-

család tulajdonában volt. Teremről teremre 

járva bepillantást nyerhettünk hazánk és az 

egész Kárpát-medence bányászatának 

fejlődésébe az őskórtól az I. világháborúig. 

De nem csak régmúlt használati tárgyak és 

munkaeszközök kerültek kiállításra, hanem 

olyan bányászati dísztárgyak is, mint 

például az Eszterházy-bányászserleg, vagy 

Feszty Árpád Bányaszerencsétlenség című 

festménye. Értékes ásvány- és 

kőzetgyűjteménye mellett nagy 

érdeklődésre tarthat számot a „Mitől 

működik?” című kiállítás, ami rendkívül 

szemléletes módon, mozgó makettekkel 

mutatja be a bányagépek fejlődését és 

működési elvüket. 

 

 
Egy makett működés közben  (Fotó: Izingné) 

 



 

 10 

A szakmai-szellemi töltekezés után 

megérdemeltünk egy kis lazulást a közeli 

Gyógygödörben, ahol az isteni 

marhapörkölt-nokedli kombinációt 

leöblíthettük zamatos helyi borokkal. 

Miután megadtuk a testnek, ami jár, jó 

szokásunkhoz híven beénekeltük az új 

helyet. Egymás után csendültek fel a jól 

ismert bányásznóták a tavernában 

tartózkodó vendégek és pincérek nagy 

örömére. 

 

 
Beéneklés a Gyógygödörben (Fotó: Szapu György) 

 

 
Csoportkép a mozdonyskanzenben  (Fotó: Izingné) 
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Az ősi karok himnuszai után áthelyeztük 

székhelyünket a soproni Harrer csokoládé 

manufaktúra modern épületébe, ahol két 

turnusban, minden igényt kielégítő 

tájékoztatást kaptunk a csokoládégyártás 

lépéseiről, az alapanyagok forrásáról és 

persze a jól ismert csokifajták közötti 

különbségekről. De mit sem ér az előadás 

tapasztalás nélkül, így mi is belevetettük 

magunkat a különböző csokifajták liofilizált 

gyümölcsökkel és zöldségekkel 

megbolondított darabkáinak ízlelésébe. 

 

Az eseménydús napot a nagycenki 

mozdony-skanzen matuzsálemeinek 

megtekintésével zártuk. A hazafelé tartó 

utat beszélgetés, nótázás színesítette. 

 

 

Izingné Győrfi Mónika 

 

 

 

Az olaj- és gázipar nemzetközi hírei 
 

 

Sikeres palagáz kutatási eredmények 

Dél-Afrikában 

A dél-afrikai Karoo félsivatagos régióban 

végzett próbafúrások során palagázra 

bukkantak - közölte az ország energiaügyi 

minisztériuma. Összesen 34 gázmintát 

vizsgáltak be laboratóriumokban, miután a 

kormány geotudományi tanácsa 3500 

méteres rétegfúrást indított a Karoo 

területén, hogy megállapítsa és tesztelje a 

palagáz előfordulását. 

„Az első gázréteget 1734 méteren találtuk, 

és további jelentős mennyiséget 

azonosítottunk 2467 méteren, 55 méter 

rétegvastagságban” - mondta Gwede 

Mantashe dél-afrikai energiaügyi miniszter 

a parlamenti költségvetési szavazáson. 

Az amerikai Energiaügyi és Információs 

Hivatal már korábban 11000 milliárd m3-re 

becsülte a Karoo-medence technikailag 

kitermelhető palagázkészletét, ami a világ 

nyolcadik legnagyobb, és Afrikában 

Algéria után a második legnagyobb 

készletnek minősül. 

(JPT, 2021. július 1.) 

 

Az egekben a brit gázárak 

Az Európában jelentkező földgázhiány 

miatt 15 éve nem látott szintre emelkedtek 

a földgázárak az Egyesült Királyságban. 

Mivel az ország energetikai felügyelete 

felemelte a lakossági tarifák felső határát, a 

felhasználók ősztől jelentős drágulásra 

számíthatnak. A brit földgáztárolók 

telítettségi szintje szokatlanul alacsony, ami 

a gyors gazdasági újraindításnak 

köszönhető, valamint annak, hogy a 

megújuló forrásokból jelenleg az 

optimálisnál kevesebb energiát tudnak 

nyerni. Ráadásul a norvég vezetékeken 

most pótolják a pandémia idején elmaradt 

karbantartásokat. 

(Bloomberg, 2021. július 1.) 

 

Szerbia és Magyarország összekötötte a 

Török Áramlat meghosszabbításának 

vezetékeit 

A Török Áramlat gázvezeték 

meghosszabbításának szerbiai szakaszát 

július 4-én összekapcsolták a 

magyarországi földgázszállító rendszerrel a 

két ország határán – közölte Dusan 

Bajatovic, a Srbijagas vállalat igazgatója. 

Teljes a Balkáni Áramlat, Belgrád végre 

megoldotta a gázellátás kérdését egy másik 

irányból, nem csak Ukrajnán keresztül – 

mondta el a szerb állami vállalat vezetője.  

(Kommersant, 2021. július 4. online) 

 

Ausztráliában rekordot ért el a 

megújuló energiák részesedése 

Ausztráliában már tavaly is megtörtént, 

hogy a szélenergia meghaladta a gáz 

részesedését az áramtermelésben, és a 

napenergiával együtt a két megújuló forrás 

hozzájárult ahhoz, hogy a 

nagykereskedelmi energiaárak 2015 óta 

nem látott szintre estek. Idén már 2,5 
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gigawattnyi kapacitású lakossági napelemet 

állítottak üzembe, ami tovább csökkenti a 

földgáztól való függőséget. Ugyanakkor 

azonban az ausztrál kormány továbbra is a 

fosszilis energiahordozók pártján áll, és 

idén 600 millió ausztrál dollárt szánnak új 

gázerőművek építésének támogatására, 

melyek a leállításra kerülő széntüzelésű 

erőműveket fogják váltani. 

(Bloomberg, 2021. július 5. online) 

 

Az USA-ban a Mexikói-öböl 

megtisztítására kötelezik az olajcégeket 

A houstoni szövetségi bíróság 

engedélyezte, hogy a csődeljárás alatt álló, 

de a Mexikói-öbölben több olajmezőt 

üzemeltető Fieldwood Energy a lelőhelyek 

korábbi tulajdonosaira hárítsa a 

környezetvédelmi költségek jelentős részét. 

A teljes költség 7,2 milliárd dollár, az 

érintett cégek között van a BP, a Shell és az 

Exxon Mobil is. A BP számításai szerint 

rájuk 300 millió dollárnyi kiadás jutna, míg 

a Shell közölte, hogy ellenzik a döntést. A 

Fieldwood szerint viszont ez a megoldás 

biztosíthatja, hogy ne az amerikai emberek 

fizessék meg a tengeri olajkutak 

biztonságos és környezetbarát 

felszámolását. 

(The Wall Street Journal, 2021. július 6.) 

 

Abu-Dhabi vevőket keres a „kék” 

hidrogénre 

Az Abu Dhabi National Oil Company 

(Adnoc) több multinacionális vállalattal 

folytat tárgyalásokat hidrogénnel 

kapcsolatos beruházásairól. Ezzel 

párhuzamosan vevőket is keres a tervezett 

üzemekben előállított energiahordozóra. A 

vállalat arra számít, hogy a hidrogén 20 

éven belül a legfontosabb energiaforrások 

közé kerül és szeretnék az olaj és LNG 

szállítása során szerzett tapasztalataikat 

ezen a téren is alkalmazni. Az Adnoc első 

számú partnerei koreai és japán cégek, 

például az Inpex és a Jera.  

(Bloomberg, 2021. július 7. online) 

 

 

Berlin kártérítési lehetőségeket kínál 

Kijevnek az Északi Áramlat-2 fejében 

A német kormány, azzal együtt, hogy 

számos észrevételt tett Ukrajna 

tranzitpotenciálja megőrzésének 

szükségességéről, az Északi Áramlat-2 

befejezése esetén kompenzációs 

lehetőségeket kínál Ukrajna számára. Az 

egyik lehetséges ígéret a német fél részéről, 

hogy milliárdokat fektessen be az abszolút 

elhasználódott ukrajnai gázszállító hálózat 

felújításába. Egy másik javaslat a Kijevvel 

folytatott együttműködésre a 

hidrogéntermelés tekintetében valósulhat 

meg. 

(Der Spiegel, 2021. július 10.) 

 

Az olaj és a gáz részesedése az orosz 

GDP-ben 

Az olaj- és gázágazat részesedése az orosz 

bruttó hazai termékből a tavalyi évben 15,2 

százalék volt – nyilatkozta Pavel 

Makszimov, az Orosz Statisztikai Hivatal, a 

Roszstat osztályvezetője. Elmondása 

szerint a 2020-as GDP volumene 

összességében közel 107 billió rubel, 

amelyből az olaj- és gázágazat 16,3 billió 

rubelt tesz ki.  

(Ria-Novosztyi, 2021. július 13. online) 

 

Putyin megígérte, hogy teljes mértékben 

teljesíti az ukrajnai gázszállítási 

szerződést 

Vlagyimir Putyin orosz elnök megígérte, 

hogy Oroszország teljes mértékben be fogja 

tartani az ukrajnai gázszállításról szóló 

ötéves szerződés feltételeit, az Északi 

Áramlat 2 gázvezeték beindítását követően 

is. 

(News 24 Russia, 2021. július 14.) 

 

Kuvait bővíti a gázimportot 

Az arab állam megnyitotta első olyan 

állandó létesítményét, mely LNG 

importjára alkalmas. Az Al Zour LNG-

terminálba hétfőn érkezett meg az első 

szállítmány Katarból. A létesítmény évente 

22 millió tonna cseppfolyósított gázt képes 

fogadni, ezzel a legnagyobbnak számít a 

Közel-Keleten. Kuvait a következő 
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időszakban 10 gigawatt kapacitású, olajjal 

működő erőművet zár be, a kiesést pedig 

megújuló források mellett gázzal kívánják 

pótolni. Ennek következtében a földgáz 

iránti kereslet akár 50 százalékkal is 

bővülhet 2025-ig. 

(Bloomberg, 2021. július 14. online) 

 

Ismét az olaj- és gázcégek felé fordulnak 

a tőzsdék az USA-ban 

A rekord alacsony hitelezési költségek 

miatt az olaj- és gázipari vállalatok ismét a 

tőzsdéken szereznek tőkét az Egyesült 

Államokban. A spekulatív kategóriába 

tartozó piaci szereplők idén eddig 34 

milliárd dollár értékben bocsátottak ki 

kötvényeket, a magas olajárak miatt pedig a 

befektetők szívesen vásárolják a papírokat. 

Ugyanakkor a pénzpiaci szereplők nem 

szeretnék, ha a tőkét új lelőhelyek 

kiépítésére használnák fel, hiszen a bővülő 

kitermelés lejjebb vinné az árakat. A 

vállalatok ezért a tőkét mérlegük 

rendbetételére, adósságaik finanszírozására 

használják. Így az iparág megmenekül egy 

csődhullámtól, ám nem tudni, hogy a 

stagnáló kitermelés milyen hatással lesz az 

amerikai gazdaság fellendülésére.  

(The Wall Street Journal, 2021. július 15.) 

 

Az Északi Áramlat 2-ről egyeztetett 

Biden és Merkel 

Az Egyesült Államoknak és 

Németországnak eltérő nézetei vannak az 

Északi Áramlat 2 ügyében – nyilatkozta Joe 

Biden amerikai elnök az Angela Merkel 

német kancellárral közös 

sajtótájékoztatóján. Abban azonban 

egységes a felek álláspontja, hogy meg kell 

tartani az Ukrajnán keresztüli gáztranzitot. 

A kancellár ugyanakkor megjegyezte, hogy 

az Északi Áramlat 2 olyan kiegészítő 

projekt, amely nem fosztja meg Ukrajnát az 

orosz gáztranzittól. 

Merkel kijelentette, hogy az Európai Unió 

reagálni fog, amennyiben Oroszország 

megszegi az Ukrajnán keresztül történő 

szállításokra vonatkozó 

kötelezettségvállalásait. 

(Ria-Novosztyi, 2021. július 16, online) 

24,5 százalékkal több gázt importált 

Románia az év első 5 hónapjában 

A román Statisztikai Intézet (INS) adatai 

szerint a jelzett időszak hazai termelése 1,8 

százalékkal maradt alatta a 2020-as év 

megfelelő periódusának. Az első negyedév 

végén a Gazprom 90,4, április közepén 

115,5 százalékkal több gázt hozott be 

Romániába, hogy ez a mennyiség április 

végére 138,9 százalékra növekedjen. Ez az 

emelkedés az ukrajnairól a bolgár vezetékre 

történő áttéréssel esik egybe. Prognózisok 

szerint idén az importmennyiség 1,5 

százalékkal nő és 38 százalékkal haladja 

meg a 2020-as termelést. 2022-re a hazai 

termelés 1, a behozatal 20,5 százalékkal nő. 

Románia energetikai stratégiájának adatai 

szerint a Fekete-tengeri kitermelés 

beindulásának köszönhetően 2025-ben 132 

Twh-s rekordtermelést valósít meg az 

ország. 

(Adevarul, 2021. július 18.) 

 

Az USA fokozza a vezetékek 

kiberbiztonságát 

Az áprilisi kibertámadások nyomán a 

washingtoni kormány új biztonsági 

előírásokat vezet be, melyek már nem a gáz- 

és olajvezetékeket üzemeltető cégek 

önkéntes adatszolgáltatásaira alapulnak. A 

szabályozás bevezetéséért és betartatásáért 

felelős belbiztonsági minisztérium 

leszögezte, hogy a módosítások minden 

földgázzal kapcsolatos létesítményre 

vonatkoznak majd, nem csak a vezetékekre. 

Az új szabályozás többek közt megköveteli 

a vállalatoktól, hogy minden egyes 

kiberbiztonsági kockázatot és behatolási 

kísérletet jelentsenek, valamint olyan 

megbízottakat kell kinevezniük, akik a nap 

24 órájában elérhetőek a hatóságok által.  

(Bloomberg,2021. július 19, online) 

 

Megállapodott az Északi Áramlat 2 

ügyében az USA és Németország 

Megállapodásra jutott Németország és az 

Egyesült Államok az Északi Áramlat 2-ről. 

Washington – bár ellenzi a vezetéket – nem 

vezet be további gazdasági szankciókat a 

már 98 százalékban elkészült projekttel 
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szemben. Emellett az amerikai és a német 

hatóságok befolyásaikat kihasználva 

törekszenek annak elérésére, hogy az 

Ukrajnán keresztül történő gázszállításról 

szóló, 2024-ben lejáró, Moszkva és Kijev 

közötti szerződést további tíz évvel 

hosszabbítsák meg. 

(Kommerszant, 2021. július 22.) 

 

A nagy olajcégeknek vállalható 

alternatíva a hidrogén 

Többek közt a BP, a Shell és a Total is 

kulcsszerepet szán a hidrogénnek az 

energetikai átmenetben. Az energiahordozó 

nagyobb elterjedésének azonban ma több 

akadálya is van. Az egyik, hogy jelenleg 

főleg földgázból állítják elő, miközben a 

megújuló források ilyen célú felhasználása 

költséges. A BP ezért csak 2030 után számít 

arra, hogy a „zöld” hidrogén alapvető része 

legyen üzleti modelljének, és a Shell is csak 

a megújuló forrásokkal termelt áram 

olcsóbbá válását követően tudja majd 

kiteljesíteni a hidrogénben, mint 

energiahordozóban rejlő lehetőségeket. 

Eltérnek a szakértői vélemények arra nézve, 

hogy mely területeken lesz végül valóban 

kifizetődő a hidrogén használata: a prioritás 

várhatóan azokra a felhasználási módokra 

esik, ahol a földgázt lehet leváltani vele, 

míg ott, ahol az elektromos áram is 

alternatíva, a hidrogén kisebb szerepet fog 

kapni – ilyen a lakóépületek fűtése vagy a 

gépkocsik meghajtása. Egy másik terület, 

ahol egyelőre még sok a kérdés, a nagy 

távolságú közúti teherszállítás: a Shell és a 

Daimler például a hidrogén 

üzemanyagcellákra építi legújabb 

tehergépjármű-projektjeit, miközben a 

Scania a hidrogén felől inkább az 

elektromos motorok felé fordul.  

(The Wall Street Journal, 2021. július 26. 

online) 

 

Utolsó nagy felfedezéseikre készülnek az 

olajipari óriások Brazília partjainál 

Az Egyesült Államokat és az OPEC 

országokat leszámítva Brazília fogja a 

legnagyobb arányban növelni 

olajkitermelését a következő 5 évben. 2030-

ra pedig meg szeretnék duplázni a 

kitermelést, aminek köszönhetően az ötödik 

legnagyobb exportőrré lépne elő a dél-

amerikai állam. A fellendüléshez 

hozzájárul, hogy a brazil tengeri mezők 

hosszabb ideig biztosítják a kitermelést, 

mint az Egyesült Államok palaolaj-

lelőhelyei, azaz költséghatékonyabbak. 

Emiatt az Exxon, a Chevron és a Shell is 

dollármilliárdokat költött a feltárásokra 

még a pandémia előtt. Az olcsó munkaerő 

és a kormányzati segítségek miatt ezeket a 

mezőket semmiképp sem hagyják majd el. 

Így az Atlanti-Óceán déli térsége várhatóan 

az olajipar utolsó felvirágzásának színtere 

lesz.  

(Bloomberg, 2021. július 26.) 

 

Összeállította: Kőrösi Tamás 
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Kacérkodunk az Ördöggel? 
 

 

Az Ördög a részletekben lakik, tartja a 

mondás. Az energiaellátásban ma a fő 

kérdés mind az eladó, mind a vevő részére 

gazdasági jellegű, a részletek általában 

műszaki tárgykörbe esnek. A villamos áram 

tekintetében az elvárás Hazánkban is a 

korlátlan rendelkezésre állás megfizethető 

áron. S mivel ebben mindenki egyetért, az 

érdekek egy irányba mutatnak, a műszaki 

részletek jelentősége elhalványul. Sajnos 

nem csak napi szinten, hanem a 

köztudatban, a szakpolitikában, még az 

oktatásban is. Meg vagyunk nyugodva 

abban, hogy az ENTSO (Egyesített Európai 

Villamos Szabályozási Rendszer) melyen 

belül Magyarország az egyik legkisebb 

szabályozási egység, töretlenül kitűnően 

ellátja feladatát. Csodáljuk Németországot 

105 000 MW megújuló kapacitásáért, 

Dániát, mert egyes hírek szerint lassan 

teljesen átáll a megújulókból termelt 

villamos áramra. Franciaországot, mert 

elhisszük, szép lassan leállítgatja 

atomreaktorait. Követjük, sőt a magunk 

szintjén megelőztük a Nagy Testvért a 

szénkiszállásban és így tovább. Ezek a 

villamos energia politikai sikereink. 

Közben a megoldatlan részletek lassan 

hegyekben állnak. Villamos hálózatunk, 

szabályozási rendszerünk a múlt század 

közepének színvonalán, szénbányáinktól, 

hőerőműveinktől megszabadultunk, 

földgáz blokkjainkat elnyomja az árkérdés, 

az EU-s szabályozás. Megújulós 

erőműveink összes kapacitása nem éri el az 

1000 MW-ot. Ami az atomlobbynak 

köszönhetően töretlenül működik, Paks és 

az áram import. Ketten együtt kb. 80 %-át 

adják az elfogyasztott villamos energiának. 

Még apróbb, de igen fontos részlet, hogy 

egyetlen jelentősebb menetrend tartó 

erőművünk van, a Mátra, mely részt vehet 

egy komolyabb rendszer szabályozási 

feladatban. Részt vehetne abban az esetben, 

ha lenne erre szabad kapacitása. Ez azonban 

egyáltalán nem jelentős, mindössze 100-

200 MW. (Mint az ábra is mutatja a 

legutóbbi haváriakor ezt ki is használta.) 

Villamos energia tárolóink gyakorlatilag 

nincsenek. A mesterséges inercia 

alkalmazása fel sem merül. 

Ebben a helyzetben ért el bennünket is 

az első komolyabb próbatétel a minap, 

2019. január 10-én este 20 óra tájban. 

Németország egyik szabályozási 

egységében komoly probléma állt elő azzal, 

hogy naplemente után a tengeri szelek is 

elcsendesedtek, s a Dán partokról sem 

érkezett szélenergia. Javában tartott az esti 

csúcsfogyasztás csakúgy, mint az ENTSO 

legtöbb országában. A rendszerbe egyik 

pillanatról a másikra jóval (több millió 

kilowattórával) kevesebb villamos energia 

került, mint amennyit a bekapcsolt 

fogyasztók igényeltek, ezért vészes 

ütemben elkezdett csökkenni a hálózati 

frekvencia, melynek 50 Hertz körül illik 

ingadoznia, de igen szűk tartományban, 

plusz-mínusz 5 század (!) Hertz között. 

Elég hozzá annyi, -mint az MVM által 

közzétett diagram mutatja- nem egészen 4 

perc alatt nálunk is leesett a frekvencia 

49,89 Hz alá, ami a megengedett szintet 

sokszorosan alulmúlja.  

Mit tehetett Németország? Mivel 

szénerőműveit sorra állítja le a 

szénkiszállási kormánybizottság, így ezek a 

szabályozásban (jelen esetben több áram 

termelésével) már nem vehetnek részt, meg 

kellett szegnie az ilyen esetekre előre 

elkészített szabályozási előírást. Azonnal 

fogyasztókat kellett lekapcsolnia a 

hálózatról. Közte természetesen az 

áramexportot is! S mivel mindez kevésnek 

bizonyult a szomszédos Franciaország 1500 

MWh fogyasztás lekapcsolásával segített 

be. Így közösen, az ENTSO két 

szabályozási egysége tudott csak úrrá lenni 

a helyzeten. Ennek a gyors 

együttműködésnek köszönhető, hogy kb. 

20.30-ra az áramszolgáltatás nálunk 

Magyarországon is helyre állt. 
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Forrás: MVM 

A német havária miatti hálózati frekvencia ingadozás Magyarországon1* 

 

Sajnos magunk nem tudtunk jelentősen 

beavatkozni saját rendszerünkbe, meg 

kellett várnunk hogy mi történik. Jön-e újra 

az import? Szerencsére jött. Azonban ha 

Franciaország nem segít, nemcsak 

Németország részrendszere, de több más 

országrész és importőr, közte 

Magyarország is sötétbe borulhatott volna. 

 

Természetesen az ENTSO hivatalos 

mértékadó forrása minderről a napokban 

így írt: „The frequency drop was sufficient 

to alert TSOs but did not at any moment 

endanger security of supply. Hevenyészett 

fordításban: A frekvenciacsökkenés 

elegendő volt az átviteli rendszer 

üzemeltetői figyelmeztetésére, de 

semmilyen pillanatban nem veszélyeztette 

az ellátás biztonságát”. 2* 

 

Reménykedem abban, hogy akiket illet, 

a figyelmeztetés fogadásán és a 

megkönnyebbült sóhajon túl is 

elmélyednek a részletekben és helyreállítják 

közös európai villamos energia ellátó 

rendszerünk flexibilitását és 20 ével ezelőtti 

stabilitását. Abban is bízom, hogy hazai 

illetékeseink is kíváncsivá válnak a 

lobbysták véleményén túl a műszaki 

részleteket ismerő szakemberek 

gondolataira, esetleg javaslataikra is. Újra 

átgondoljuk a hazai villamos energia 

stratégiát, figyelembe véve a megváltozott 

európai erőpolitikai helyzetet.  

 

Ehhez a munkához kívánok minden 

résztvevőnek jó egészséget, világosságot és  

 

Jó szerencsét! 

 

Livo László 

 

1* részletek: 

www.energiaakademia.lapunk.hu 

2* idézet Németh Györgytől 
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Adalék dr. Schmidt Sándor (1882 – 1953) bányamérnök, Dorog 

város „atyja” életéhez 
 

 

A Budai Polgár 2021. július 18-ai (XXX. 

évfolyam 11.szám, p: 30) számában jelent 

meg „A Szegő-villa lakói” című 

helytörténeti írás. A Budapest 

Székesfőváros tulajdonát képező „kert a 

Törökvész dűlőben” telekkönyvezett 383 

öles földet, mely ma Budapest, II. kerület 

Lorántffy Zsuzsanna út 14. szám alatt 

található, Reiter Adolf kézműáru–nagy-

kereskedő és felesége, a vagyonos családból 

származó Huppert Etel 1909. október 24–én 

vásárolta meg 21 ezer koronáért. A 

házaspár több mint két évtizedig művelte 

gyümölcsösét, építkezésbe csak a 

következő tulajdonos, Szegő Sándor, az 

„Albus Szappan és Olajgyár Schützer Jakab 

és fiai Kkt” társigazgatója és neje Róth 

Jolánnak fogott 1933-ban. 

Az egyemeletes, modern stílusú magas tetős 

villa rajzait Tauszig Béla és Róth Zsigmond 

okleveles építészmérnökök irodája tervezte. 

Számos tulajdonosváltás után dr. Tilesch 

Zoltán (1896–1957) bányaorvos és 

felesége, Schmidt Teréz Dorogon éltek, a 

házat nyaralóként használták, ráadásul 

Tilesch mentális betegsége miatt ideiglenes 

gondokság alá került, tulajdoni hányadát 

zárolta a bíróság, ezért apósa dr. Schmidt 

Sándor bányamérnök, királyi bányaügyi 

főtanácsos, a Salgótarjáni Kőszénbánya 

Rt. vezérigazgatója, Dorog város „atyja” 

holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott 

az épületre. 

A családra egy máig megőrzött szakrális 

szobor emlékeztet a főbejárattól jobbra 

lévő apró fülkében a lourdes-i Madonna 

előtt hódoló bányász figurájában. 

Dr. Tilesch Zoltán 1941 tavaszán 

elvesztette harmincéves feleségét, a villa 

felét három kiskorú gyermekük Zoltán, Éva 

és Sándor örökölte, az 1946. január 28-án 

kötött és „árvaszékileg jóváhagyott” 

adásvételi szerint a villa tulajdon joga dr. 

Huszt Egonra szállt át. 

Ezt követően ismét adás – vételi szerződés 

került megkötésre. A II. kerületi 

Ingatlankezelő Vállalat, illetve az 

önkormányzat 1994-ben eladta a bérlőknek, 

melynek tetőtér beépítésétől eltekintve 

megtartották eredeti homlokzatát, 

lépcsőházát. 

A villát építtető Szegő házaspár 

Auschwitzban lelte halálát, dr. Schmidt 

Sándor bányamérnököt koholt váddal 

letartoztatta az ÁVH, a kínzásokba belehalt. 

 

Dr. Horn János 

 

u.i.: Tilesch Leó bányamérnökkel - talán dr 

Tilesch Zoltán gyermeke - igen jó 

kapcsolatom alakult ki, ugyanis 1995-ben 

mint olajmérnök hallgató praxiban az 

OKGT központban (Szent István krt. 11.) 

voltam, és T. Leóval egy szobában 

dolgoztam. 
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Egy 1928-as fénykép és annak értelmezése 
 

 

A Rubicon c. történelmi magazin 2014/8-as 

számának hátsó belső borítóján megjelent 

egy nagyméretű, fekete-fehér fénykép a 

következő felirattal: Egyenruhás 

erdészhallgatók, Sopron, 1928. (1 kép) 

 

 
 
A képet elhelyező, és annak meghatározását 

leíró személye teljesen homályban maradt, 

azaz megállapíthatatlan, hogy ki volt. Talán 

maga a magazin szerkesztője lehetett. 

A képen azonban nem pontosan azt látjuk, 

amit a felirat jelez. Nézzük, mit mond a 

ruhák elemzése. A három erdészhallgató 

lényegileg egyforma ötgombos, derékba 

szabott, mellzseb nélküli waldent visel, 

fekete nadrággal. A waldenek bizonyára a 

barna valamely színét képviselték. 

Állógallérjukon az erdészcsillagok 

meglehetősen egyértelműen jelzik erdész 

mivoltukat. A vállperecek, az ujjak hajtókái 
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és a ferdén bevágott alsó zsebek is egészen 

szabályszerűek, mint ahogy a fejükön levő 

selmeci sapkák is. Noha a negyedik figura 

is, némiképp különböző, selmeci sapkát 

hord, öltözete meglehetősen különböző. 

Már a selmeci sapkája is eltér a három 

egyívású selmeci sapkától. Ő grubent visel, 

hiszen annak van legombolt mellzsebe és 

gallérján a szintén egyértelműen 

bányászatra utaló bányászjelvény látható. 

Míg az erdészek folt nélküli, újnak tűnő, 

már alighanem Sopronban készült waldent 

hordanak, addig a bányász, még bizonnyal 

Selmecbányán készült, sok foltos grubenbe 

van öltözve. Ezek a foltok csak homályosan 

láthatók és a rajtuk levő feliratok sajnos 

nem olvashatóak, de befedik a gruben teljes 

felületét. A foltok közt minden 

homályosság ellenére felismerhetünk egy 

bányászjelvényest és látható a bal zsebfedő 

alatt egy pókhálós, ami arra utal, hogy 

Tempus folt is akad a többi közt. A gombok 

láthatóan nagyon domborúak, ami egy még 

az Osztrák-Magyar Monarchiában, sőt a 19. 

század végén gyártott gombtípusra utal. 

Egy ilyen gomb képét külön is mellékelem 

(2a,b. kép).1  

 

  

 

A nyolcgombos záródás pedig még ennél is 

korosabb grubent mutat, mely az 1870-80-

as évekre volt jellemző. A bányász gigerlis, 

csíkos nadrágot és cipője fölött plusz 

bokavédőt (kamásli) is visel, ami 

felsőbbrendűségét, „isteni fényben 

tündöklő” mivoltát hangsúlyozza. A kép 

tehát három erdőmérnök-hallgató mellett 

egy bányászt is megjelenít. Sőt, a három 

fiatal erdész között álló idősebb bányász 

pártfogói módon teszi kezét társai vállára. 

Aki kicsit is ismeri a selmeci 

hagyományokat, annak egyértelmű, hogy itt 

a fiatal erdész balekok firmájáról van szó, 

 
1 A Soproni Múzeum Központi Bányászati Múzeum 
gyűjteményéből. 
2 A gruben jelenleg a rudabányai 
Bányászattörténeti Múzeum gyűjteményében 

aki történetesen és megkérdőjelezhetetlenül 

bányász volt. Ez egyáltalán nem nevezhető 

szokatlannak, a korabeli Soproni 

Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán 

nagyon is gyakori volt. Bármely szakos 

firmához csatlakozhattak bármely szakos 

balekok, és előfordult nem egyszer, hogy 

több balekja is volt egy-egy firmának.  

Például idősebb Podányi Tibor 

bányamérnöknek, hallgató korában, 

firmaként több balekja is volt – közöttük 

nem is egy erdész –, s ezt jól mutatja a 

grubenje hátán levő egyik folt (3. kép).2  

 

található. A folt ábrázolásának jelentését még 
idősebb Podányi Tibor magyarázta el nekem. 
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A firma (Podányi Tibor maga) jobb kezével 

sapkás, grubenes, térdéig érő bányász balek 

bal kezét fogja. A balek jobb kezében 

mestersége címereként nagy viharlámpát 

tart. Csizmája térdig érő. A farbőr 

csücskébe kapaszkodva függeszkedik egy 

pici erdész balek, waldenben, fekete 

nadrágban. A főalak bal vállán másik erdész 

balek áll, aki jobb kezével firmája göndör 

barna hajába kapaszkodik. Két lábbal bal 

combján állva, két kézzel a vállszalag 

(valetaszalag?) rojtjába kapaszkodik egy 

kohász balek, piros galléros és hajtókás 

grubenben. Lába alatt(főalak) hímzett 

évszámok 1941-42.3  

A Rubiconban megjelent fénykép valami 

hasonló helyzetet mutat. A hátsó belső 

borító képének címe tehát helyesen 

"Bányász firma erdész balekjaival, 1928" 

kellene legyen. Mert a selmeci, 

nyolcgombos, sok foltos grubenben levő 

idősebb bányászhallgató csakis firmája 

lehetett a soproni ötgombos, folt nélküli 

erdész waldenben látható fiatalabb 

hallgatóknak. 

 

Dr. Szemán Attila 
Soproni Múzeum Központi Bányászati Múzeum 

 

 

 

 
3 A folt parádés minőségű, egykori készítője – kinek 
személyét a sarokba hímzett T. momogram rejti – 
nagyon ügyes volt! 
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A diákélet emlékőrzői – Baleklapok 
 

 

A bányász és erdész akadémisták 

olykor nehéz, nélkülözéssel terhes, mégis 

mindig vidámságban zajló életét mutatják 

be azok a képeslapok, amelyeket 

Selmecbányán a XIX. század derekán, majd 

pedig az intézmény Sopronban történő 

letelepedését követően a XX. század első 

három évtizedében adtak ki. A "baleklapok" 

néven ismert képeslapokon a diákélet 

minden fontos eseményét megörökítették, 

persze a diákhumort nem mellőzve. A 

karikaturisztikus tartalmú ábrákon 

visszaköszönnek a nehéz tanórák, a rettegett 

professzorok, de ezek mellett nem 

hiányozhat az ábrázolt témák sorából az 

udvarlás, a korhely diákélet vagy épp a 

szakmai pillanatképek grafikái sem, így 

csaknem minden alkalomhoz 

megtalálhatjuk a megfelelő témájú 

illusztrációt. 

E képeslapok jelentős hányada a 

hallgatói társasági életet, a diákok számára 

meghatározó eseményeket és Selmecbánya 

köztereit mutatják be. Ezek az illusztrációk 

a rajtuk szereplő alakokkal később a városi 

és az intézményi legendárium részévé 

váltak. A Selmecen készült kiadványok 

szinte kivétel nélkül a neves helyi Joerges-

féle nyomdában készültek, melyet 1881-től 

Joerges Ágost, majd halála után 1876-tól 

özvegye és fia működtetett.4 

MÜHLBECK KÁROLY (1869–1943) 

festő- és grafikusművész a XIX–XX. 

század fordulóján nyolc monokróm 

grafikákat készített Tassonyi Ernő 1905-

ben megjelent az „Aki a párját keresi” című 

könyvéhez, amit aztán képeslapok 

formájában is közreadott. 5 Illusztrációi 

azokat a témákat jelenítik meg, amelyeket 

később Bartha Lajos is feldolgozott. A 

 
4 Mednyánszky Miklós: Bányászmúlt-virtuális 
bányászati múzeum. 
(http://banyaszmult.uw.hu/V4.htm) Letöltés ideje: 
2020. 04. 01. 
5 Benkő Zsuzsanna, 2011: Mühlbeck Károly (1869–
1943) retrospektív kiállítása (2011. május 11.–május 
22). kArton galéria, Budapest. p. 188. id. Ifj. Sarkady 

századforduló diákéletének vidám 

alkoholmámoros pillanataitól a szerelem 

romantikáján át a tragikus halálig a selmeci 

akadémista élet minden részletét elénk tárja. 

 

 
1. ábra: "Libasorban..." 

Mühlbech Károly grafikája 

(Dr. Ormos Károly hagyatékából) 

 

Munkáinak jelentős részét a Magyar 

Nemzeti Galéria őrzi, de több műve látható 

a Petőfi Irodalmi Múzeumban is.6 

Selmecbányán közel száz képeslap 

készült Mühlbeck Károly, Jány Miksa, 

Bock László, Dr. Herczeg József, Zsitvay 

János és több ismeretlen illusztrátor 

munkája nyomán. Közülük Zsitvay 

diákéletet és szakmai pillanatképeket 

megörökítő, kiváló igényességű grafikái 

ismertek a legszélesebb körben, ezek közül 

Sándor, 2020: A selmeci-soproni diákélet a baleklapok, 
képeslapok és fényképek tükrében (1899 –2019). 
Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. p.137. 
6 Ifj. Sarkady Sándor, 2020: A selmeci-soproni diákélet 
a baleklapok, képeslapok és fényképek tükrében 
(1899–2019). Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. p.137. 
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néhány a valétatablókon (1897/98, 1904/5, 

2016-os tablók) is visszaköszön. 

 

 

 
2. ábra: Munka a fémkohóban 

Zsitvay János grafikája (Dr. Ormos Károly hagyatékából) 

 

 

BARTHA LAJOS (1895– ?) az 

1913/14-es tanévtől a selmeci főiskola 

erdész hallgatója, de oklevelet csak az első 

világégést, a kényszerű áttelepülést 

követően 1922-ben, Sopronban szerez,7 így 

a selmeci-soproni diákélet hangulatának 

hiteles közvetítője, akinek illusztrációi 

1921 tavaszán – az alkotó valétálásának 

évében – kerültek kiadásra. Ezek az 

alkotások – összesen 24 képeslap –

alapvetően két téma köré csoportosítva 

állítottak örök emléket a főiskola életnek. 

Az első a diákéletet mutatja be. A 

kronologikus illusztrációs anyagon 

megismerhetjük a balek és a Firma lét 

viszontagságait és örömeit egyaránt. 

 

 
7 SOE KL 101. a. 56. kötet: Hallgatói főkönyv 
1913/14. 

 
3. ábra: „1, 2, 3§ Balek kuss!” 

Bartha Lajos grafikája 

(Dr. Ormos Károly hagyatékából) 
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Az akadémiai hierarchia alján levő 

poroshasú balek ugratásával kapcsolatos 

grafikákat, balekkeresztelést láthatunk e 

képeken. A Firmák életéből felvillantott 

néhány illusztráció főleg a pénzhiányt, a 

korhelykedést és az udvarlás romantikáját, 

valamint a diákélettől való keserédes búcsút 

idézi. 

 

 
4. ábra: „Ballag már a vén diák…” 

Bartha Lajos grafikája 

(Dr. Ormos Károly hagyatékából) 

 

A másik fő illusztrációs témája az 

akadémiai oktatás, aminek sajátos világát 

szintén némi diákhumorral fűszerezve 

tárják elénk e levelezőlapok. 

A főiskola áttelepülését követően 

kiadott képeslapok sorában először ALTAI 

SÁNDOR fémkohómérnök (1907– ?) 

munkáit kell megemlítenünk. Az általa 

készített „baleklapok” minden kétséget 

kizáróan maradandó alkotások (12 

képeslap), amelyeket Altai 1926-ban adott 

közre.8 E színes levelezőlapokon a 

„gyermeki” balek alakjai kísérik végig a 

szemlélődőt a főiskolás élet útvesztőin. A 

 
8 Ifj. Sarkady Sándor, 2020: A selmeci-soproni diákélet 
a baleklapok, képeslapok és fényképek tükrében 
(1899–2019). Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. p.137. 

levelezőlap sorozat érdekessége, hogy a „§ 

Balek válassz magadnak isteni firmát!” 

feliratú lap a 10-es helyett a 9§ alatt 

szerepel. 

 

 
5. ábra: „Nehéz feladat!” 

Altai Sándor grafikája 

(Dr. Ormos Károly hagyatékából) 

 

Az 1933-as nagy ballagás 

alkalmából Lengyel Géza átdolgozásában 

adták közre az Altai-féle képeslapokat, ami 

Lengyel Zoltán tervei alapján négy további 

képeslappal egészült ki Bihary László rajzai 

nyomán. 

E képsorozat a hozzá kiadott rövid 

ajánlás szerint arra hivatott, hogy: „A 

Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 

balekhallgatóinak egyszerűbb, mondhatni 

alsóbbrendű életmegnyilvánulásaiból 

mutat be mozzanatokat.” 
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6. ábra: Szerencse fel ~ szerencse le… 

Altai Sándor grafikája (Dr. Ormos Károly 

hagyatékából) 

 

A nyomda által elkészített 

képeslapokat népszerűsítő szórólap szövege 

a következő volt: „Kedves 

Veteránissimusok! Veteránok! Firmák és 

balekok! A most megjelent új diáklap 

sorozat az átélt kedves emlékeket örökíti 

meg. Mindnyájan átestünk ezen. De 

mindenkinek meg kell tudni, hogy milyen 

dicső a mi életünk. Olyan szép – olyan 

drága nekünk és azoknak is, akik velünk 

együtt éreznek, akiket mi szeretünk. Legyen 

mindenkinek féltve őrzött kincse ez a szép 

diákéletünk múló pillanatait megörökítő 

képsorozat. Terjesszétek mindenfelé és 

mondjátok meg mindenkinek, hogy sehol a 

világon nincs oly meghitt szép diákélet, mint 

nálunk, Sopronban, a Bányamérnöki és 

Erdőmérnöki Főiskolán. Jó Szerencsét! 

Üdv az Erdésznek!”9 

BIHARY LÁSZLÓ (1910–1953) az 

1929/30-as szemeszterben megkezdett 

erdőmérnöki stúdiumait ugyan hamar 

megszakította10, de a diákélettel továbbra is 

aktív kapcsolatot ápolt. Bihari alkotásai 

közül a diákélet szempontjából 

kiemelkedőek a „Steingrube Nakkösség” 

számára készített (4 db) és a diákéletet 

megörökítő (8 db) képeslapok.  

 

 

 
7. ábra: Nagyközségi kupaktanács 

Bihari László grafikája (Miskolci Egyetemtörténeti Gyűjtemény Soós Norbert achívumából) 

 
9 A szórólap másolata Ifj. Sarkady Sándor 
gyűjteményében. 

10 SOE KL 101. a. 72. kötet: Hallgatói Főkönyv, 
1929/30. 
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Bihary munkái közül még ki kell 

emelni a főiskolások és a városi filiszterek 

komikus élethelyzeteit bemutató képek 

mellett a történelmi témájú, a 

diákhagyományokhoz szorosan kötődő 

grafikák körét. Ilyen képeslapgrafikák 

idézik elénk az 1921-es Ágfalvi csata 

előestélyét. Ezek a levelezőlapok az 

államosításig a Röttig Gusztáv nevét viselő 

nyomdában kerültek papírra. Eredeti 

grafikái egy részét a Miskolci Egyetem 

levéltára őrzi.11 E lapokon a selmeci időben 

készült képeslapokénál idealizáltabban 

jelennek meg a portrék és az események, 

fontos különbség továbbá a háttér 

kidolgozatlanságának elnagyoltsága, 

hiánya. Ezek mellett még egy különbséget 

érdemes megemlíteni, mégpedig azt, hogy e 

lapok hátoldalán rövid magyarázatot 

találunk a grafika tartalmára vonatkozóan. 

LENGYEL ZOLTÁn (1902–1978) 

fémkohómérnök12 kiváló kézügyességgel 

megáldott illusztrátor volt, aki az előző 

grafikáktól merőben új stílusban készítette 

karikatúrait. Az oktatókról (pl.: Dr. 

Tettamanti Jenő, Dr. Tárczy-Hornoch 

Antal) készített szellemes karikatúrák 

mellett a baleklét „áldott” pillanatairól 

kaphatunk ízelítőt rajzai nyomán. 

 

 
8. ábra: „Szigorlati álom”  

Dr. Tettamanti Jenő karikatúrája és „A balek, aki bármit megiszik…” című rajz Lengyel Zoltán illusztrációiból 

(Miskolci Egyetemtörténeti Gyűjtemény Soós Norbert közvetítésével) 

 

 

Számos alkotómunkája ismert még, 

úgymint Reményik Lajos, Kindler Frigyes, 

Lengyel Sándor grafikái, de természetesen 

 
11 Ifj. Sarkady Sándor, 2020: A selmeci-soproni diákélet 
a baleklapok, képeslapok és fényképek tükrében 
(1899–2019). Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. p.137. 

később is készültek a diákéletet bemutató 

humoros lapok.  

12 SOE KKL 101. a. 67. kötet: Hallgatói főkönyv 
1924/25. 
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9. ábra: Geodézia gyakorlat és balekistápolás 

Reményik Lajos és Deák Varga József illusztrációi  

(Miskolci Egyetemtörténeti Gyűjtemény Soós Norbert közvetítésével) 

 

 
10. ábra: „10§ Balek, válassz magadnak Firmát!” 

Farkas Ágnes grafikája (EM archívum) 

 

 

Ezek közül FARKAS ÁGNES faipari 

mérnök színes grafikái által megelevenedő 

„bALEK Tízparancsolat” vált legszélesebb 

körben ismertté. E munkák 1994-ben 

készültek, aminek eredeti példányait a 

soproni Erdészeti Múzeum archívumában 

őrzik. 

 

Dr. Bende Attila 

okl. erdőmérnök 
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Indexműveletek és a billiárd: a selmeci diákhitel 
 

 

Selmecbánya városának, az ottani 

vállalkozó polgároknak anyagi 

szempontból is létkérdés volt az 

akadémikusok/főiskolások jelenléte. A fiuk 

bizony jó adósnak számítottak, annak 

ellenére, hogy időnként adódtak törlesztési 

nehézségek. Az akadémikusoknak adott 

kölcsön a selmeci diákhagyományok részét 

alkotó nótában, Az öreg diák dala harmadik 

versszakában is megjelenik: „Adtak cipót, 

kabátot s szerelmet „auf”-ra.”13 Ez utóbbi 

szó a német aufschreiben (ez esetben 

hitelfelírás) szóból eredt, ami vélhetően a 

bursch hagyományokig nyúlik vissza. A 

selmeci diákélet részeként a humor 

ugyanakkor nem csak az „auf”-ot ismerte és 

használta – bár vélhetően ez volt a kölcsön 

kapcsán a leggyakoribb szó –, hanem még 

legalább féltucatnyit. Most ezeket idézem 

fel az 1870-es évek közepéből, amikor az 

ifjúságon belül (1. kép, illusztráció) a 

magyarosítókkal szemben még erősen 

tartotta magát a német jellegű ősi 

Burschenschaft (vagy Schacht Társaság), 

így a diákhitel-ügyletek kapcsán ne 

lepődjünk meg az ugyancsak német 

szavakon. 

Akkoriban erősen törekedtek a selmeci 

akadémián is a német szaknyelv helyett a 

magyar használatára. Ennek során a 

korabeli helyi újság14 olvasója elsőre 

örömmel kaphatta fel a fejét – látva a 

haladást –, amikor a „Néhány adat a 

bányászati és erdészeti műszótárhoz” címet 

olvasta. A jó hírek azonban hamar 

tovaszálltak, ugyanis „általánosan tudva 

van, hogy Selmecen bárki is elélhet pénz 

nélkül októbertől július 30-ig. Hitelez a 

szabó, csizmadia, korcsmáros és kernyel 

(pincér). 

Ha év közben kirándulást tervezel, még 

útiköltséget is kapsz … persze jó kamatra. 

 
1. kép: Az álló Fischer (Ágfalvi) Alajos 

bányamérnök-hallgató valetáns fényképe (1876) 

 
13  Bartha Dénes – Oroszi Sándor: Ha Selmec hív … Balassagyarmat-
Budapest, 2009. 87.  

 
 

Az is tudva van, hogy e körülményt 

különösen az akadémiai hallgatók 

használják fel, kik közül többen e hitel 

áldozatául tekinthetők.  

 

 
2. kép: Korabeli akadémiai leckekönyv: hasonlóak 

kerülhettek időnként a selmeci hitelezők kezébe 

(1879) 

 

14  Selmecz, 1. (1876) 32. sz. 128. (aug. 8.) 
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A tanodai év végén az indexműveletek 

(sokszor a leckekönyv került zálogba) csak 

úgy járják (2. kép, illusztráció), mint az 

egyetemeken. …  

Hogy e hitel mellett sok ifjú tetemes 

adósságba keveri magát, az természetes, 

hisz régóta halljuk már „Gelegenheit macht 

Diebe” (alkalom szüli a tolvajt) és hogy e 

szomorú állapot előidézése miatt inkább 

hibáztathatók a hitelezők, mint az ifjak, az 

sem szenved kétséget.”  

E kevésbé vidám helyzetismertetés után 

azonban felvidít minket a páratlan selmeci 

diákhumor. „Legtöbb bajjal jár az adósok 

hazautazása (a többség nem selmeci volt) és 

ez idő tájt a legválságosabb helyzetbe jut 

némelyik. A különböző helyzetek jelzésére 

a billiárd (3. kép) következő kifejezéseivel 

élnek a szorult állapotban is víg 

akadémikusok: 

- Nachschieber oly pénzművelet, midőn 

az adós indexére vesz fel útiköltséget és 

az index utánvét mellett a tulajdonossal 

majdnem egy időben érkezik a szülői 

házhoz. 

- Touche nem más, mint találkozás a 

hitelezővel a vasúti állomásnál. 

- Ha a hitelező visszahozza az adóst, 

cousé áll be. 

- Contra touche: találkozás a hitelezővel 

Garamberzencén (vasúti csomópont 

Selmecre); recousé: visszautaztatás 

Garamberzencéről. 

- Verlauf a legkellemetlenebb helyzet, 

melybe akkor jő az adós, ha éjszaka 

indulva útnak kerülő utakon 

szerencsésen Bélabányára ér, ahol a 

hitelező kíméletlen körmei közé jut. 

- Fleck: azon szomorú állapot, mely beáll, 

ha a szünidők egy részét Selmecen 

kénytelen tölteni az adós a hitelezők 

szülői gondoskodása és éber figyelmétől 

elhalmozva.” 

 

 

 
3. kép: A selmeci Kék Szőlő (vagy Metropole) Szálloda billiárdasztala (1900 k.) 

 

 

Legközelebb, ha Selmecen (vagy bárhol 

máshol) a hagyományápolás jegyében 

billiárdozunk, gondoljunk arra is, hogy az 

akadémikusoknak másfél évszázada e 

játékról nem mindig az öröm jutott az 

eszükbe, főleg, ha a billiárdasztalhoz közeli 

söröskorsóban a szeszgyöngyök fedezete az 

index volt. 

 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 
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Emlékezés a magyar kőolajiparban tevékenykedett nem 

bányamérnökök átképzésének időszakára 
Emlékezés III. 

Mérnökátképzéssel szerzett minősítés 

 

 

A Bánya-és Energiaügyi Minisztérium 

(BEM) engedélyével a főiskolát és 

egyetemet végzettek számára 

Nagykanizsán 1951. április 1-jén 

olajmérnök átképző tanfolyam indult. 

Tanfolyamvezetők: Bilkó József, Aranyosi 

Árpád 

Előadók: Dr. Alliquander Ödön, Buda 

Ernő, Dr. Gráf László, Dr. Kántás Károly, 

Rosta Ferenc, Scheffer Viktor, Szilas A. 

Pál, Dr. Tomor János. 

Hallgatók: Bacsinszky Tibor, Barlai 

Zoltán, Berczeli Sándor, Csaszni Róbert, 

Fejér Béla, Groholy Tivadar, Hornyos 

János, Kelemen Sándor, Klumpp Egon, 

Majsa József, Megyeri György, Mester 

Géza, Mihályi György, Nagy Lajos, Ormosi 

István, Petőházi Sándor, Radó István, 

Szanka István és Tornyos Géza. 

A végzős hallgatók 1952. március 1-jén 

kapták kézhez bizonyítványukat. (Sajnos 

ebből az oklevélből nem sikerült felkutatni 

egyet sem). 

Az alábbiakban az olajiparban 

tevékenykedő – általam megismert – 

mérnökök élettörténetét és 

visszaemlékezését idézem fel. 

 

Szanka István (1922–1996) 

A mérnökátképzésre való jelentkezésről így 

számolt be: „A Bányászati Alumínium 

Gyárban dolgoztam és a dolgozók 

gimnáziumában szakérettségiztem. Készült 

egy felhívás, hogy lehet jelentkezni a 

bányászati főiskolára, ill. egyetemre… A 

felvételit sikerrel megcsináltam. Két szak 

volt, a bányagépész és az általános bányász. 

A bányagépész szakra jelentkeztem, de a 

gyárnak nem volt szüksége bányászra…. A 

harmadik évben a bányagéptervezőbe 

kerültem…. amikor végeztünk, akkor 

engem a Tatabányai Szénosztályozó 

Brikettgyár igazgatójává akartak kinevezni. 

Én ezt nem akartam, ott szerettem volna 

maradni a tervezésnél, de ahogy akkor 

szokásban volt, ahová a párt utasított, oda 

kellett menni… Szerencsére akkor jött egy 

értesítés, hogy olajmérnök átképzésre lehet 

jelentkezni, akinek már volt diplomája, ezt 

az előnyt megkaphatja. Akkoriban nagyon 

kellett az olajmérnök. Gondoltam, ha nem 

maradhatok a tervezésnél, nem megyek oda 

igazgatónak ahová kijelöltek, inkább 

jelentkezem az olajmérnöki átképzésre. Ezt 

Nagykanizsán tartották… Az átképzést nem 

bántam meg, mert nagyon szép és érdekes 

szakmát ismertem meg. Jók voltak az 

előadók és nagyon sok újat tanultam. A 

végzés után Lovásziba kerültem 

gyakornoknak, majd 1952 márciusában 

termelési mérnökként, ill. brigádvezetőként 

Nagylengyelbe”. 1952-ben a nagylengyeli 

üzemegység vezetője, majd az önálló üzem 

főmérnöke, később főtechnológusa lett. 

1965-1983 között Budapesten az OKGT 

Olajbányászati osztályának a vezetője volt 

[1] [2]. 

 

Bacsinszky Tibor (1927 – 2010) 

A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett 

gépészmérnöki oklevéllel a MÁVAG 

Mozdony-és Gépgyár Vállalatnál dolgozott. 

Majd elvégezte az olajmérnöki átképző 

tanfolyamot és 1952-ben a MASZOLAJ Rt. 

Budafai Kőolajtermelő Vállalatnál a 

gépészeti osztály vezetője lett. Ettől kezdve 

1987-ben történt nyugdíjazásáig a jogutód 

vállalatnál töltötte egész munkás életét [3]. 

 

Barlai Zoltán (1926 – 2013) 

A nagykanizsai Mérnökátképző Tanfolyam 

elvégzése után a Magyar Állami Eötvös 

Loránd Geofizikai Intézetben kapott állást, 

ahol a mélyfúrási geofizika szakértője lett. 

 

Kelemen Sándor (1922-1975) 

A Budapesti Műszaki Egyetemen kapott 

vegyészmérnöki oklevelének birtokában 
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végzett rövid vegyipari tevékenység után a 

nagykanizsai Mérnökátképző Tanfolyamon 

szerzett olajmérnöki ismereteket. 1952-től a 

Vegyipari Minisztériumban 

főosztályvezető, a MASZOLAJ Rt -nél 

osztályvezető, a Kőolajkutató és Feltáró 

Vállalatnál laborvezető, a Kőolajipari 

Tudományos Laboratórium (később OGIL) 

megbízott igazgatója volt. 1963-tól az 

OKGT Gázipari Főosztályát vezette [5].  

 

Tornyai Géza (1926-1986) 

A Mérnökátképző Tanfolyam elvégzése 

után a MASZOLAJ Rt. Alföldi Mélyfúró 

Vállalatánál Mezőkeresztesen kezdte meg 

olajipari pályáját, műszaki osztályvezető, 

cső-és szerelőbázis vezető beosztásokban. 

Az olajiparban fúrómérnök, főtechnológus, 

majd megbízott főmérnök, osztályvezető, 

végül vállalati főenergetikusi 

beosztásokban dolgozott [6]. 

 

Források: 

 

 

 

Csath Béla 

vasdiplomás bányamérnök 
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	„Az első gázréteget 1734 méteren találtuk, és további jelentős mennyiséget azonosítottunk 2467 méteren, 55 méter rétegvastagságban” - mondta Gwede Mantashe dél-afrikai energiaügyi miniszter a parlamenti költségvetési szavazáson.
	Az amerikai Energiaügyi és Információs Hivatal már korábban 11000 milliárd m3-re becsülte a Karoo-medence technikailag kitermelhető palagázkészletét, ami a világ nyolcadik legnagyobb, és Afrikában Algéria után a második legnagyobb készletnek minősül.
	(JPT, 2021. július 1.)
	Az egekben a brit gázárak
	Az Európában jelentkező földgázhiány miatt 15 éve nem látott szintre emelkedtek a földgázárak az Egyesült Királyságban. Mivel az ország energetikai felügyelete felemelte a lakossági tarifák felső határát, a felhasználók ősztől jelentős drágulásra szám...
	(Bloomberg, 2021. július 1.)
	Szerbia és Magyarország összekötötte a Török Áramlat meghosszabbításának vezetékeit
	A Török Áramlat gázvezeték meghosszabbításának szerbiai szakaszát július 4-én összekapcsolták a magyarországi földgázszállító rendszerrel a két ország határán – közölte Dusan Bajatovic, a Srbijagas vállalat igazgatója. Teljes a Balkáni Áramlat, Belgrá...
	(Kommersant, 2021. július 4. online)
	Ausztráliában rekordot ért el a megújuló energiák részesedése
	Ausztráliában már tavaly is megtörtént, hogy a szélenergia meghaladta a gáz részesedését az áramtermelésben, és a napenergiával együtt a két megújuló forrás hozzájárult ahhoz, hogy a nagykereskedelmi energiaárak 2015 óta nem látott szintre estek. Idén...
	(Bloomberg, 2021. július 5. online)
	Az USA-ban a Mexikói-öböl megtisztítására kötelezik az olajcégeket
	A houstoni szövetségi bíróság engedélyezte, hogy a csődeljárás alatt álló, de a Mexikói-öbölben több olajmezőt üzemeltető Fieldwood Energy a lelőhelyek korábbi tulajdonosaira hárítsa a környezetvédelmi költségek jelentős részét. A teljes költség 7,2 m...
	(The Wall Street Journal, 2021. július 6.)
	Abu-Dhabi vevőket keres a „kék” hidrogénre
	Az Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) több multinacionális vállalattal folytat tárgyalásokat hidrogénnel kapcsolatos beruházásairól. Ezzel párhuzamosan vevőket is keres a tervezett üzemekben előállított energiahordozóra. A vállalat arra számít, ho...
	(Bloomberg, 2021. július 7. online)
	Berlin kártérítési lehetőségeket kínál Kijevnek az Északi Áramlat-2 fejében
	A német kormány, azzal együtt, hogy számos észrevételt tett Ukrajna tranzitpotenciálja megőrzésének szükségességéről, az Északi Áramlat-2 befejezése esetén kompenzációs lehetőségeket kínál Ukrajna számára. Az egyik lehetséges ígéret a német fél részér...
	(Der Spiegel, 2021. július 10.)
	Az olaj és a gáz részesedése az orosz GDP-ben
	Az olaj- és gázágazat részesedése az orosz bruttó hazai termékből a tavalyi évben 15,2 százalék volt – nyilatkozta Pavel Makszimov, az Orosz Statisztikai Hivatal, a Roszstat osztályvezetője. Elmondása szerint a 2020-as GDP volumene összességében közel...
	(Ria-Novosztyi, 2021. július 13. online)
	Putyin megígérte, hogy teljes mértékben teljesíti az ukrajnai gázszállítási szerződést
	Vlagyimir Putyin orosz elnök megígérte, hogy Oroszország teljes mértékben be fogja tartani az ukrajnai gázszállításról szóló ötéves szerződés feltételeit, az Északi Áramlat 2 gázvezeték beindítását követően is.
	(News 24 Russia, 2021. július 14.)
	Kuvait bővíti a gázimportot
	Az arab állam megnyitotta első olyan állandó létesítményét, mely LNG importjára alkalmas. Az Al Zour LNG-terminálba hétfőn érkezett meg az első szállítmány Katarból. A létesítmény évente 22 millió tonna cseppfolyósított gázt képes fogadni, ezzel a leg...
	(Bloomberg, 2021. július 14. online)
	Ismét az olaj- és gázcégek felé fordulnak a tőzsdék az USA-ban
	A rekord alacsony hitelezési költségek miatt az olaj- és gázipari vállalatok ismét a tőzsdéken szereznek tőkét az Egyesült Államokban. A spekulatív kategóriába tartozó piaci szereplők idén eddig 34 milliárd dollár értékben bocsátottak ki kötvényeket, ...
	(The Wall Street Journal, 2021. július 15.)
	Az Északi Áramlat 2-ről egyeztetett Biden és Merkel
	Az Egyesült Államoknak és Németországnak eltérő nézetei vannak az Északi Áramlat 2 ügyében – nyilatkozta Joe Biden amerikai elnök az Angela Merkel német kancellárral közös sajtótájékoztatóján. Abban azonban egységes a felek álláspontja, hogy meg kell ...
	Merkel kijelentette, hogy az Európai Unió reagálni fog, amennyiben Oroszország megszegi az Ukrajnán keresztül történő szállításokra vonatkozó kötelezettségvállalásait.
	(Ria-Novosztyi, 2021. július 16, online)
	24,5 százalékkal több gázt importált Románia az év első 5 hónapjában
	A román Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint a jelzett időszak hazai termelése 1,8 százalékkal maradt alatta a 2020-as év megfelelő periódusának. Az első negyedév végén a Gazprom 90,4, április közepén 115,5 százalékkal több gázt hozott be Romániá...
	(Adevarul, 2021. július 18.)
	Az USA fokozza a vezetékek kiberbiztonságát
	Az áprilisi kibertámadások nyomán a washingtoni kormány új biztonsági előírásokat vezet be, melyek már nem a gáz- és olajvezetékeket üzemeltető cégek önkéntes adatszolgáltatásaira alapulnak. A szabályozás bevezetéséért és betartatásáért felelős belbiz...
	(Bloomberg,2021. július 19, online)
	Megállapodott az Északi Áramlat 2 ügyében az USA és Németország
	Megállapodásra jutott Németország és az Egyesült Államok az Északi Áramlat 2-ről. Washington – bár ellenzi a vezetéket – nem vezet be további gazdasági szankciókat a már 98 százalékban elkészült projekttel szemben. Emellett az amerikai és a német ható...
	(Kommerszant, 2021. július 22.)
	A nagy olajcégeknek vállalható alternatíva a hidrogén
	Többek közt a BP, a Shell és a Total is kulcsszerepet szán a hidrogénnek az energetikai átmenetben. Az energiahordozó nagyobb elterjedésének azonban ma több akadálya is van. Az egyik, hogy jelenleg főleg földgázból állítják elő, miközben a megújuló fo...
	(The Wall Street Journal, 2021. július 26. online)
	Utolsó nagy felfedezéseikre készülnek az olajipari óriások Brazília partjainál
	Az Egyesült Államokat és az OPEC országokat leszámítva Brazília fogja a legnagyobb arányban növelni olajkitermelését a következő 5 évben. 2030-ra pedig meg szeretnék duplázni a kitermelést, aminek köszönhetően az ötödik legnagyobb exportőrré lépne elő...
	(Bloomberg, 2021. július 26.)
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