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Szépül a székházunk!

Kedves Tagtársak!

segítségét,
végezzünk
tételében!

Hatala Pál és Hatala Zsolt munkájának
köszönhetően tovább szépült a székházunk.
Nagyon szépen köszönjük munkájukat és
továbbra is várjuk kedves tagtársaink

hogy
minél
a székházunk

hamarabb
otthonossá

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Ülésezett a Történeti Bizottság

időszakról, mivel a vírushelyzet miatt már
egy éve nem tudott ülésezni a Bizottság.

Szeptember 15-én a Történeti Bizottság idei
első ülésére került sor az OMBKE új
székházában.
A Bizottság tagjai a Faller Teremben
gyűltek össze Lengyelné Kiss Katalin elnök
vezetésével. Mindenki beszámolt az elmúlt

Jó szerencsét!
Csányi Judit
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Bányásznapi Koszorúzás 2021, Szolnok
•

Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és
Víz-bányászati Szakosztálya Alföldi Helyi
Szervezete 2021. szeptember 7-én 16:00
órakor koszorúzási ünnepséget tartott
Szolnokon a Tisza-liget bejáratánál lévő
Olajbányász Emlékműnél. A következő
egyesületek, társaságok és szervezetek
vettek részt a koszorúzáson:
• OMBKE KFVSZ
• Magyarhoni Földtani Társulat
• Magyar Geofizikusok Egyesülete
• SPE Magyarországi tagozata
• MOL NyRt. MOL Magyarország
• MBFSz Szolnoki Bányakapitányság
• GEOINFORM Kft.

•

MB 2001 Kft.
MOL Bányász Szakszervezet

Jó szerencsét!
Pugner Sándor

Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület
Titkárságának. Köszönjük!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Rendezvény
53.
Bányagépészeti
Bányavillamossági Konferencia
OMBKE 111. Küldöttgyűlése

Helyszín
és Balatongyörök

Időpont
Státusz
szeptember 2324.
október 2.

Budapest,
MBFSZ Stefánia
út
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – Budapest
október
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Bányamérő
továbbképző
és Kőkapu
október 6-8
Tapasztalatcsere
Fazola Napok
Miskolc
október 8-9.
26. Magyar Öntőnapok
Herceghalom
október 15-17.
100 éves a szervezett bányász Dorog
november 5.
hagyományőrzés Dorog térségében
Kihelyezett Választmányi ülés
„Köfém 80” keretében Fémkohász Székesfehérvár
november
tervben van
Szakmai Nap
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók
november 1719.
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In Memoriam Horányi István
Mély megrendüléssel tudatom a Hírlevél
olvasóival, hogy egykori kollégám,
barátom,
Horányi
István
okl.
bányageológus mérnök 2021. szeptember
9-én, életének 75. évében elhunyt.
Végakaratának megfelelően hamvait szűk
családi körben helyezik örök nyugalomba.
Szakmai
pályafutásáról,
emberi
nagyságáról később a BKL hasábjain
keresztül fogunk megemlékezni.
Huszár László

FÖCIK Hírek

Víz- és szennyvízkezelés az iparban 2021
Online konferencia, október 12. Regisztráció szükséges!
VII. SOÓS ERNŐ NEMZETKÖZI
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELÉS AZ
IPARBAN 2021
Időpont: 2021. október 12.
Helyszín: Online konferencia
Tisztelettel meghívjuk a 7. alkalommal
megrendezésre kerülő konferenciánkra.
VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS
VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZÉPÍTÉS
MEZŐGAZDASÁG
INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK
VÍZMINŐSÉG MONITORING
VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYTÁSTECHNIKA
MEGÚJULÓ ENERGIÁK
KÖRKÖRÖS GAZDASÁG
A konferencián való részvétel előzetes
regisztrációhoz kötött.
Regisztráció
módja:
http://www.sooswrc.hu honlapon, vagy emailben: conference@sooswrc.hu

Résztvevők, és kiállítók regisztrációjának
határideje: október 08.
Előadók, támogatók regisztrációjának
határideje szeptember 10-én lejárt.
A konferencián átadásra kerülnek a Soós
Ernő Ifjú Kutatói Díjak MSc és PhD
kategóriákban,
melyekre
hazai
és
nemzetközi pályaműveket várunk.
Bővebb
információkért
keressen
bennünket!
A részletes programmal hamarosan
jelentkezünk.
További információ a konferenciával
kapcsolatban:
Kemes Klára
Pannon Egyetem, Soós Ernő KutatóFejlesztő Központ
conference@sooswrc.hu
+36 30 504 5331
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Miskolci Egyetem Hírei

Regisztráció
4
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Gondolatok a díszoklevelek átadása kapcsán
„Kell-e még több érv? Ha a fémek az ember
használatából eltűnnének, velük együtt
tűnne el az egészség megvédésének,
kultúránkhoz méltó életmód folytatásának
lehetősége.
Fémek hiányában az emberek csak a
legnyomorultabban és legmegalázóbban
tengetnék életüket a vadállatok között... Tíz
körmükkel ásnának maguknak odút
éjszakára. Míg napközben vadállatok
módján csatangolnának erdőn és mezőn.”
(Georgius Agricola, De re metallica libri
xii. c. könyvéből, 1556.)

és kohómérnök díszokleveleseknek az
előző évben a járvány miatt elmaradt
évfolyammal együtt. Az ünnepség
részletesen a Youtube-on is megtalálható
ME-MFK/MAK „gyémántdiploma átadó
ünnepség 2021” címnél.
A kohómérnökök között az 1956-os
évfolyamomon vasoklevelet kapott 4
társam, de csak ketten voltunk jelen.
Gyémánt oklevelet kapott 8-, arany
oklevelet pedig 51 kollega. Sajnos a
kiadványban
évfolyamunkból
nyilvántartott 42 végzősök közül újabb
értesüléseim szerint a bejelölteken
túlmenően már heten örökre eltávoztak
közülünk. Megemlítem, hogy annál többen
voltunk, rólunk tabló is készült, talán
irataim között van.
A díszoklevélben részesült kohómérnökök
(közöttük saját) szakmai életrajzáról szóló
kiadványból a kohómérnök társak szakmai
életrajzait átolvasva részemre is nagyon
érdekes,
izgalmas
és
kiemelkedő
tevékenységekről olvashattam.
Eddig nem olvastam a bányászati
ünnepeltekről szóló kiadványt. A bányász
egyetemisták közül többel már hallgató
koromban megismerkedtem, mivel több
alaptantárgy közös volt. Mi is tanultunk
ásványtant, ércelőkészítést, ezenfelül mi
vegyi eljárásokat is (hidrometallurgia). Így
velük többel együttműködtem ilyen
munkáim során a volt Országos Érc és
Ásványbányáknál (OÉÁ, története ottani
tevékenységemmel BKL Kohászat 2007/1.
25-31. oldal).
Számszerűsítve érdekes adat lehet, hogy ott
az
üzemmel
feladatomat
képező
gyöngyösoroszi és recski ércdúsításával
nyert koncentrátumból a bulgáriai és volt
NDK-beli
bérkohósítással
milyen
mennyiségű fémet (ólom, cink, réz, emellett
arany, ezüst) lehetett előállítani. Számításon
alapuló becsléssel ez csupán tíz év alatt
összesen mintegy 15 ezer tonna volt.
Ugyancsak tíz év alatt az úrkúti
mangánércből Fe-Mn acélötvözőként kb.

Találóan így jellemezte Georgius
Agricola (Georg Bauer) szász orvos, tudós
polihisztor a fémek jelentőségét már több
mint négy évszázaddal ezelőtt a felvidéki
magyar bányászatot is leíró könyvében.
Méginkább így van ez jelenleg. Pl.
TV, mobil telefon, LED lámpa, napelem
stb. sem lenne új technológiákkal a bányász,
geológus és más szakemberek által új
lelőhelyek felfedezése és azokból a
kohászok révén az előbbiekhez többek
között szükséges ritkafémek kinyerése
nélkül (Ga, In, Ce, Eu, Y stb.)
Folytathatnám még a
„klasszikus”
fémekkel, mint pl. a vas, színes- és
nemesfémek stb. számtalan közismert új
technikai alkalmazásaikkal.
Lényegében ilyen tevékenységek lelkes
művelői voltak a következő történetek
bánya- és kohómérnökei, továbbá más
szakemberei. Megérdemlik szerintem e kis
visszaemlékezést, betekintve szakmai
munkájukba is.
Szakmai „Jó Szerencsémnek” tartom, hogy
előbbieknek én is résztvevője lehettem,
immár a Miskolci Egyetem vasokleveles
kohómérnökeként az oklevélben elismerve
„65 éven át kifejtett értékes szakmai
tevékenységemet”, 1956 -ban végzősként.
Annak átadása 2021. augusztus 27-én
történt az Egyetem aulájában dicsérendő
ünnepség közepett az 1956-, 61-, 71- ben
végzett vas-, gyémánt-, illetve arany bánya5
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15 ezer tonna mangánt. Ugyanitt 99 éves
bányászat után 10 millió tonna ércet
termeltek ki, és abból nagyrészt hazánkban
legkevesebb, mint 1 millió tonna mangánt
kohósítottak, mint Fe-Mn ötvöző.
A fenti bányákat már bezárták a rudabányai
vasércbányával együtt.
A gyémántoklevél átadási ünnepség során
(most nem) még találkozhattam prof. Dr.
Farkas
Ottóval,
korábbi
kedvelt
tanárommal, akivel a Vaskohászattani
Tanszéken végzésem után kollegák lettünk.
Kaptam tőle életútjáról és soproni
diákéveiről szóló érdekes kiadványt és
DVD-t. Sajnos a tanszéki kedves kollegák
közül rajta kívül már akkor senkivel nem
találkozhattam, örökre eltávoztak. Ezek
közt volt az akkori tanszékvezető Szele
Mihály, Dr. Simon Sándor és még
sorolhatnám. Hogy oldjam a szomorkodást,
mellékeltem róluk egy karikatúrát a
„Húzótüskéből”, amely Bognár János volt
kémia professzorom műve.

Végül kívánok e soraim minden
olvasójának jó egészséget, a bányászoknak,
kohászoknak, de másoknak is!
Jó szerencsét!
dr. Bódi Dezső

Magyarország 2050-re klímasemleges ország szeretne lenni
Magyarország
2050-re
nettó
klímasemleges ország szeretne lenni, ami
azt jelenti, hogy nem bocsát ki több széndioxidot, mint amennyit az erdői el
tudnak nyelni - hangsúlyozta Steiner
Attila, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium
(ITM)
körforgásos
gazdaság fejlesztéséért, energia- és
klímapolitikáért felelős államtitkára
kedden a Portfolió Sustainable World
2021 konferencián.

mindez
társadalmi
támogatottsággal
valósuljon meg.
A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia
egyebek közt vizsgálja a korai cselekvés,
illetve a halasztott cselekvés lehetőségét mondta, hozzátéve, hogy mindkét esetben a
célszámot el lehet érni.
Példaként említette, hogy a korai cselekvés
esetében nagyobb beruházást kellene
végrehajtani hamarabb bevezetésre kerülő,
és emiatt drágább technológiák mentén,
viszont
tíz
év
alatt
jelentős
költségmegtakarítást lehetne vele elérni.
Ismertette, hogy a 2019. évi legutolsó
hivatalos adatok alapján Magyarország 32
százalékkal csökkentette az 1990-es
referenciaévhez képest a szén-dioxidkibocsátását.
Megjegyezte, nagy a szórás az Európai
Unión belül a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésének teljesítésében, élen jár
Észtország, Litvánia és Lettország, míg

Az államtitkár beszámolt arról, hogy a
kormány nemrégiben elfogadta a Nemzeti
Tiszta Fejlődési Stratégiát, amelyben
különböző lehetőségeket vizsgálnak arra
vonatkozóan, hogyan lehet a törvényben is
rögzített klímasemlegességet 2050-re
elérni.
Steiner Attila rámutatott, hogy a
zöldátmenet gazdaságilag is megtérülő
stratégia, és fontosnak nevezte, hogy
6

7
Magyarország az első egyharmadban van a
32 százalékkal.
Az államtitkár eredménynek nevezte, hogy
Magyarországon sikerült szétválasztani a
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a
gazdasági növekedés pályáját, a 32
százalékos kibocsátás-mérséklést jelentős
gazdasági bővülés mellett érte el az ország.
A
zöldátmenet
finanszírozásával
kapcsolatban Steiner Attila elmondta,
Magyarország
eddig
már
három
zöldkötvényt
bocsátott
ki
jelentős
túljegyzés mellett, a zöld államkötvény
programot szeretnék folytatni, és az így

befolyt
bevételeket
zöldprojektekre
fordítani. Ezen kívül még egyéb pénzpiaci
forrásokat is szeretnének bevonni, továbbá
hazai költségvetésből és uniós forrásokból
is jelentős összegeket terveznek erre a célra
felhasználni.
Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát itt
találja.

Forrás: kormany.hu

Tiszta villamos energia a geopolitika jegyében?
A
villamos
energia hamarosan
létfenntartásunk első számú feltétele lehet.
Nagyvárosainkban mindenképp. Hatalmi
eszköz is, hiszen hiánya napi működésünket
meghiúsíthatja. Nélküle egy település, egy
ellátási körzet, akár egy ország is
ellehetetlenülhet. Ezért kiemelten fontos a
villamos energiaellátás biztonsága.
Úgy tűnhet a nagy hirtelenséggel
kitűzött hazai villamos energetikai cél
lassan kezd megvalósulni. Hamarosan az

energia függetlenség jegyében orosz
atomból és német napelem parkkal állítjuk
elő villamos energia szükségletünket?
Pedig van saját energia hordozó vagyonunk.
Nem is kevés. (1. sz. ábra) A megingott
német kancellár huncutul mosolyog. Hiszen
szénkiszállási programját parlamentje
elfogadta. Joggal gondolhatjuk, hamarosan
nekünk ebben is követnünk kell
Németországot?

1. sz. ábra
Kőszén és lignitvagyonunk (2018)

2. sz. ábra
Angela Merkel: „Nagyot alkottunk” a Szénkiszállási
törvény elfogadásával

Forrás: MBFSZ (www.mbfsz.hu)

Végleg meg kell válnunk a széntől,
csökkentve ezzel is a levegőbe jutó

széndioxidot,
éléskamránk
éltetőjét?
Természetesen növényházainkban továbbra
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gazdasági okból, hiszen tudjuk mindkettő
jóval olcsóbb s veszélytelenebb lenne. A
kétes elképzeléseken, mondhatni vágyakon
alapuló Uniós villamos energetikai
gyakorlat a kiválóan működő áramtőzsde
ellenére az európai villamos rendszer fizikai
irányítóinak nemcsak fáradtságosan nehéz
feladatot, sok bosszúságot, felesleges
stresszt és haváriát okoz, hanem a
legnagyobb áramtermelő, Németország
számára havonta néhány milliárd Euró
veszteséget is, amit természetesen a
fogyasztók fizetnek meg.
Több Európai országnak, így hazánk
számára is pillanatnyi jó üzlet lehet a
gyakran ingyenes
energiát hálózat
szabályozásra megvásárolni. Azonban ha
minden ENTSO-E társult ország kiiktatja a
szén alapú áram termelést, nemcsak a
szabályozás válik kérdésessé. A nap- és szél
villany meddő áram tartalmának hiánya
miatt az ipari fogyasztók hagyományos
aszinkron forgógépei -a nagy teljesítményű
villamos motorok- indítási nehézségekkel
küzdenek. Időnként már ma is!
Szinte látjuk a képet: 2030 tájékán az
áramtőzsdén minden ország szinte azonos
időben eladni, de venni ritkán akar. A
megújuló energiák piacát talán a már
hangosan emlegetett hidrogén gazdaság
felfejlesztése menthetné meg? Ugyanis
elvileg rendelkezik villamos energia
igényünknek megfelelő nagyságrendű
tároló képességgel. A gondolat egyáltalán
nem új, hiszen már 1933-ban tervvé vált
Németországban, ugyanazt célozva, mint
manapság. A fölös szél- és napárammal
vizet bontva, a fejlődő hidrogént eltárolva,
áram szűke esetén hidrogén égetéssel vizet
és villamos áramot nyerhetünk. Az
elképzelés utolsó oldalain azt olvashatjuk,
amit
számítással
magunk
is
ellenőrizhetünk. A kétszeri átalakítás
hatásfoka mindössze 30-35%. A megépített
40 db német kísérleti üzem mai tapasztalatai
azonban
ennél
sokkal
rosszabbak.
Mindössze 25% az összhatásfok! Ez viszont
azt jelenti, hogy hatalmas hidrogén
készleteket kell gyártani és tárolni. Ami
gigantikus
költségű
beruházásokat,

is mesterségesen fenn kell tartanunk a
leginkább tápláló 1500 ppm-hez közeli
koncentrációt,
miközben
a
szabad
levegőben bőven 400 ppm alá igyekszünk
szorítani azt? Ketté válik a tudás bizonyos
esetekben?
Időközben 2020 elején mi is beálltunk a
sorba. Közegyetértéssel született 2011-es
energia
stratégiánkat
minisztériumi
előterjesztés
meglepő
gyorsaságú
elfogadásával módosította a Parlament.
Talán a villamos energia stratégia váltással
vágyaink és érzelmeink győztek a
tudomány felett? Azonban a német példából
láthatjuk, kár reménykednünk ebben. A
Természetnek s a törvényeit kutató,
megfogalmazó, technikai berendezéseinket
megalapozó Tudománynak nincsenek
érzelmei. Mindkettő tényekkel dolgozik,
melyeket vagy ismerünk vagy nem.
Sejthetjük, a tények nem minden esetben
szólnak vágyaink mellett.
A hazai villamos ellátás üzemeltetési
tapasztalatai több mint 150 esztendeje
halmozódnak. A rendszer irányítói jól
tudják, hogy a hálózati frekvenciát és
feszültség szintet is a névleges értéken kell
tartaniuk szűk határok közt. Ebben
atomerőmű, de a napelem park sem segít.
Az egyik nehezen és ritkán, a másik
egyáltalán nem szabályozható. Az
atomerőmű alap, mely megbízhatóan
hosszú távon nagy mennyiségben szolgáltat
villamos áramot. Igaz ezt a lehető
legrosszabb erőművi hatásfok mellett teszi.
Irdatlan
mennyiségű
hulladék
hőt
fejlesztve, ami a levegőbe és nálunk a
Dunába kerül. Trópusi körülményeket
teremtve a helyi mikroklímában élő lények
számára. A napelemek termelését minden
technikai praktika ellenére finoman
szabályozni csak kapacitás csökkentéssel,
vagy új (nem motorikus) fogyasztó
bekapcsolásával lehet. Már, ha épp süt a
Nap.
Könnyebb lenne a helyzet, ha lennének
energia tárolóink villamos rendszer
szabályozási célra. Mert egyelőre a
természetes megoldás, mint szénbázisú
vagy földgáz erőmű, szóba sem jöhet! Nem
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egyelőre ismeretlen biztonságtechnikát és
kutatásra, megvalósításra hosszú időt kíván.

3. sz. ábra
Energiastratégiai célkitűzéseink

4. sz. ábra
A hazai beépített kapacitás alakulása jelenlegi
intézkedéseket figyelembe véve, MW
(Tényadat forrása: Eurostat)

Sűrűn lakott városaink mikroklímája pedig
a városlakók által helyben elfogyasztott
energiától is, mert bizony ez is mind hővé
válik!
Érdemes
lenne
tehát
az
energiastratégiánkat megalapozó igényeink
és vágyaink mellett a Természet adta
lehetőségeinket is figyelembe véve
alakítani
elképzeléseinket
és
környezetünket?
Biztosak lehetünk benne, hogy e
megfontolás mentén is kiváló üzleti
lehetőségek rejlenek. Igaz nem feltétlenül
és kizárólag a világunkat többségében
nélkülözhető árucikkekkel, információs
hulladékkal és gerjesztett vágyakkal
elárasztó globális cégeknek, hanem a helyi
jellegzetességeket őrző kisebb méretű
vállalkozások számára is.
Részletek
a
www.energiaakademia.lapunk.hu oldalon.

Nos igen, ezek a tények, ha szénmentes
villamos energiatermelést akarunk!
Érdemes lenne a szép álmokat
elhessegetve a tudományos és természeti
valóság talaján állva újra átgondolni, vagy
inkább
újratervezni
az
energia
függőségünket? Mely köszönhetően a
pillanatnyi
piaci
lehetőségek
kihasználásának fizikai teret adó helyes
tervezés után megvalósuló beruházásoknak
a mai közel 95%-ról a reálisan vállalható
50% alá csökkenhetne?
Megvalósulhatna a tömegében villamos
autózás, szállítás nagyvárosainkban, mely
bizony nemcsak hatalmas és költséges
infrastruktúrát, de a mainál kb. 35-40%-al
több villamos energiát igényelhet majd?
A
rend
helyre
állhatna?
Az
energiastratégia
különválna
a
klímastratégiától, mivel ez utóbbi csupán a
Természetnek van. S meglepően egyszerű.
A földi klíma és annak helyi jellemző
vonásai
Földünk
naprendszerbeli
helyzetétől és kölcsönös mozgásuktól függ.

Livo László
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Néhány nagy szénhidrogén-ipari társaság emblémájának,
logójának változása
Az embléma görög eredetű szóból
származik. Jelentése „berakott munka”,
„berakásos díszítmény”; jelent még
jelvényt, jelképet és szimbólumot is.
Jelentett még felrakott díszítményt,
különösen a fémből készült és edényekre
forrasztott díszítményt. Az embléma
modern értelemben: logó. Az embléma
tervezése ma az alkalmazott grafika egyik
területe.
A logó (ábrás védjegy, vagy ha szöveget is
tartalmaz, kombinált védjegy) egy cég,
szervezet,
áru
vagy
szolgáltatás
azonosítására
szolgáló
egyedi,
jól
felismerhető jel. A logó elsődleges célja a
megkülönböztetés, az egyértelmű jelölés
megkönnyíti a tájékozódást a piac szereplői
között. A jelenkori logók kialakulásában
számos történelmi jelenségnek, újításnak
szerepe volt, úgymint a pénzérméknek, a
logografikus nyelvek elterjedésének, a
címereknek, vízjegyeknek és a nyomtatás
feltalálásának is. Ahogyan az ipari
forradalom a mezőgazdaságra épülő
társadalmi berendezkedést iparivá formálta
át a 18 - 19. században, a fotográfia és
litográfia segítségével létrejött a reklámipar
is, amely egyesítette magában a képi világot
és a tipográfiát. A korábban csak dekoráció
és önkifejezés céljára alkalmazott művészet
így új funkciót nyert: azaz, hogy a
segítségével
az
egyre
gyarapodó
középosztály
könnyebben
megkülönböztethesse a piacon jelenlévő
márkákat. A 19. század második felére
általános jelenséggé vált, hogy az újságok,
folyóiratok, de még a gyermekkönyvek is
sajátos képi világot dolgoztak ki maguknak.
A nyomtatási technológia olcsóbbá
válásával később újból előtérbe került a
tipográfia, és a nagy cégek sajátos
tipográfiákat kezdtek alkalmazni. A század
végén megjelenő Arts and Crafts mozgalom
volt az, amelynek köszönhetően a gyártók
és mesteremberek szemléletmódja abba az
irányba terelődött, hogy törekedjenek

termékeik felismerhetővé tételére, így
megjelentek az egyedi logók és vízjelek.
Ezt természetesen felhasználták a friss
iparágban,
a
szénhidrogén-iparban
megjelent társaságok is, amelyeknek logói
az időben nemcsak a kor stílusának, hanem
szervezetüknek is megfelelően változtak.
British Petroleum (BP). British Petroleum
a világ egyik legnagyobb, londoni
székhelyű multinacionális kőolaj- és
földgázipar társasága. Vertikálisan integrált
társaság, amely a kőolaj- és földgázpiac
összes részterületén jelen van, így részt vesz
a kutatásban, a feltárásban, a kitermelésben,
a szállításban, a finomításban és az
elosztásban, jelen van a szénhidrogénszármazékok piacán, részt vesz az
energiatermelésben
és
annak
kereskedelmében, továbbá van bioüzemanyag gyára és szélerőmű parkja is.
Több, mint 70 országban van érdekeltsége,
világszerte
17 200
üzemanyagtöltő
állomással rendelkezik, alkalmazottainak
létszáma 73 000, 9 leányvállalata van,
2019-es árbevétele 278,4 milliárd USD volt
és 4 ország tőzsdéjén van jelen.
A BP gyökerei 1908-ig nyúlnak vissza,
amikor brit geológusok egy csoportja
jelentős mennyiségű kőolajat tárt fel Irán
Masjed Soleyman térségében. Ez volt az
első
kereskedelmileg
is
jelentős
mennyiségben fellelt kőolaj a KözelKeleten. Az iráni sah koncessziót biztosított
a briteknek és megalapították az AngloPerzsian Oil Company-t (APOC). A brit
kormány 1913-ban irányító befolyást
szerzett a társaságban, miután megvásárolta
részvényeinek 50,0025%-át és Winston
Churchill javaslatára a brit haditengerészet
a széntüzeléstől átállt a kőolajalapú
üzemanyagok felhasználására. Az APOC
1915-ben megalapította a hajózási
leányvállalatát, a British Tanker Companyt, 1916-ban felvásárolta a német Eurpaische
Petroleum Union brit részlegét és a British
Petroleum Company-t, amelynek logóját
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(BP) megtartották. 1919-ben a Scottisch Oil
megalapításával a társaság belépett az
olajpala iparba is. 1935-ben Reza sah azzal
a kéréssel fordult a nemzetközi
közvéleményhez, hogy országát ezentúl
Perzsia helyett Iránnak nevezzék. Ennek
megfelelően a cég nevét is átírták AngloIranian Oil Company-ra (AIOC). 1951-ben
az iráni kormány egyoldalúan államosította
az iráni kőolajipart és megalapították az
AIOC helyét átvevő National Iranian Oil
Company-t (NIOC). Az AIOC kivonta iráni
eszközeit és Nagy-Britannia hatékony
embargót léptetett életbe az iráni kőolajjal
szemben. Az AIOC tulajdonosa, a brit
kormány beperelte Iránt a hágai
Nemzetközi
Bíróságnál,
azonban
kérvényüket elutasították. Az 1953-as iráni
puccs után hatalomra került új nyugatbarát
miniszterelnök
vezetésével
megnőtt
Mohammad Reza Pahlavi sah politikai ereje
és már vissza tudott térni az országba az
AIOC. 1954-ben az AIOC-ból létrejött a
British Petroleum (BP), amely Iránban
egészen 1979-ig, az iráni forradalomig

folytatta a tevékenységét. A Khomeini
ajatollah vezetésével megalakult új
kormány kompenzáció nélkül államosította
a cég iráni eszközeit, és ezzel vége lett a 70
éves jelenlétének. A brit kormány 1979ben, a Thatcher-kori privatizáció részeként
7,58 USD-ért értékesítette a BP 80 millió
részvényét. Ez az eladás a BP összes
részvényének több mint 5%-át tette ki és
46%-ra csökkentette a kormány tulajdonát a
társaságban. 1987. október 19-én Margaret
Thatcher miniszterelnök engedélyezte
további 7,5 milliárd GBP (12,2 milliárd
USD) BP részvények eladását 333 penny
áron, ami a kormány fennmaradó 31%-os
részesedését jelenti a társaságban. A British
Petroleum 1998 decemberében egyesült az
Amoco-val (korábban Standard Oil of
Indiana), és az új neve BP Amoco plc lett.
2000-ben a BP Amoco plc rossz biztonsági
előírásainak nyilvánosságra hozatala után, a
negatív megítélések elkerülése érdekében a
társaság elfogadott egy új napsütéses logót
és átnevezte magát bp plc-nek (bp = beyond
petroleum = kőolajon túl).

Royal Dutch Shell (Shell). A Royal Dutch
Shell vagy közismertebb nevén a Shell, egy
holland-angol
multinacionális
szénhidrogén társaság hágai központtal és
londoni hivatalos székhellyel. A Shell is
vertikálisan integrált társaság, amely a
kőolaj- és földgáz üzlet minden területén
érdekelt, beleértve a kutatást, a feltárást, a
kitermelést, a szállítást, a finomítást, a
forgalmazást, a petrolkémiát, áramtermelést
és a kereskedelmet. A társaság emellett
érdekelt a megújuló energiaforrások
területén is (bio üzemanyagok, hidrogén,
szél, stb.). Több, mint 90 országban van
jelen, 44 000 üzemanyag töltőállomással

rendelkezik, 11 leányvállalata és 86 000
alkalmazottja van, 2020. évi árbevétele
180,5 milliárd USD volt.
A Royal Dutch Shell társaság 1907-ben jött
létre az 1890-ben megalakult holland Royal
Dutch Petroleum Company és az 1897-ben
alapított angol Shell Transport and Trading
Company Ltd egyesüléséből. A lépésre a
John D. Rockefeller Standard Oil cégével
való globális verseny és az 1907-es válság
következményeihez való alkalmazkodás
szempontjából volt szükség. Különböző
okok miatt az új cég kettős tőzsdén jegyzett
társaságként működött, az összeolvadó
társaságok
megtartották
jogszerű
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létezésüket, de üzleti célból egyetlen
egységként működtek. Az egyesülés
feltételei az új csoport 60 százalékos
részvénytulajdonát a Royal Dutch, 40
százalékát pedig a Shell kapta. Mindketten
a Bataafsche Petroleum Maatschappij
termelő- és finomító eszközeit tartalmazó
holdingtársaságokká, valamint a szállítási
és
tárolási
eszközöket
tartalmazó
angolszász
Petroleum
Company
holdingtársaságokká váltak. A nemzeti
hazafias érzékenység nem tette lehetővé a
két társaság teljes körű egyesülését vagy
átvételét. A holland vállalat, a Koninklijke
Nederlandsche Petroleum Maatschappij a
termelésért és gyártásért (Hága) felelt. A
brit Anglo-Saxon Petroleum Company
székhelye Londonban volt, onnét irányította
a termékek szállítását és tárolását. A vállalat
1919-ben felvásárolta a Mexican Eagle
Petroleum
Companyt
és
1921-ben
létrehozta a Shell-Mex Limited nevű
vállalatot, ami 1932-ben, részben a
gazdasági nehézségei miatt egyesítette az
angliai marketing részlegét a BP-vel,
létrehozva Shell-Mex and BP Ltd-t, ami a
márkák 1975-ös szétválásáig létezett. 2004
novemberében azt a zűrzavar időszakát
követően, amelyet a Shell túlbecsült
kőolajkészleteinek nyilvánosságra hozatala
okozott, bejelentették, hogy a Shell-csoport
egységes tőkeszerkezetre tér át. Új
anyavállalatot hoztak létre, amelynek neve
Royal Dutch Shell plc lett. Elsődleges
jegyzéssel a londoni tőzsdén, másodlagos
jegyzéssel az amszterdami tőzsdén,
központtal és adóügyi illetőséggel Hágában
és székhellyel Londonban. Az egyesítés
2005. július 20-án fejeződött be.
Több mint 100 éve a Shell név, a
fésűkagylót ábrázoló embléma, valamint a

jellegzetes piros-sárga szín jeleníti meg a
Shell márkát képviselve értékeinek, továbbá
termékeinek és szolgáltatásainak minőségét
szerte a világon. A Shell szó először 1891ben jelent meg annak a kőolajnak a
védjegyeként, amelyet a Marcus Samuel
and Company társaság szállított a TávolKeletre. A kis londoni cég eredetileg
régiségekkel
és
különös,
keleti
kagylóhéjakkal foglalkozott. Ez utóbbiak
olyan népszerűségre tettek szert – a
viktoriánus
polgárok
előszeretettel
ékesítették velük dísztárgyként használt
dobozkáikat –, hogy hamar megalapozták a
vállalat
Távol-Kelettel
lebonyolított
jövedelmező
importés
exporttevékenységét. Magát a szót 1897ben emelték be a vállalat nevébe, amikor
Samuel megalapította a Shell Transport and
Trading Company társaságot. Míg az első
logó 1901-ben még egy egyszerű kagylót
formázott, addig 1904-re már a fésűkagyló
bevezetése mellett döntöttek, hogy képi
megjelenést nyújtson a vállalatnak és a
márkanévnek. Amikor a Royal Dutch
Petroleum Company és a Shell Transport
and Trading társaság 1907-ben egyesült, az
utóbbi márkaneve és szimbóluma (Shell és
a fésűkagyló) vált az új Royal Dutch Shellcsoport rövid nevévé, illetve emblémájává.
És így van ez a mai napig. A Shell-embléma
formája a grafikai tervezés terén megjelenő
trendekkel
összhangban
fokozatosan
változott az évek során. A jelenlegi
emblémát 1971-ben vezették be. Az azóta
eltelt ötven év alatt - kisebb módosításokkal
- kiállta az idő próbáját, mint a világ egyik
legismertebb szimbóluma.
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Chevron Corporation (Chevron). A
Chevron Corporation, köznapi nevén
Chevron,
egy
amerikai
egyesült
államokbeli multinacionális szénhidrogén
társaság, székhelye a kaliforniai San Ramoban van. A Chevron kőolaj- és földgáz
kutatási- és kitermelési tevékenysége
elsősorban az Egyesült Államokban,
Ausztráliában, Nigériában, Angolában,
Kazahsztánban és a Mexikói - öbölben
folyik. 2020-ban 48 200 alkalmazottja volt,
3600
üzemanyagtöltő
állomást
üzemeltetett, 5 leányvállalata van és az
árbevétele 146,5 milliárd USD volt.
A társaság egyik elődje az 1876-ban
alapított Star Oil volt, amelyet az 1879-ben
többek által megalapított Pacific Coast Oil
Company 1 millió USD-ért felvásárolt. Ezt
követően a társaság ezen a néven működött.
Majd 1900-ban a Standard Oil 761 000
USD-ért megvásárolta és Standard Oil
Company of California néven működött
tovább. 1911-ben a trösztellenes törvény
értelmében az Amerikai Legfelsőbb
Bíróság feloszlatta 34 különböző független
társaságra a Standard Oil-t, ezek közül az
egyik a Standard Oil Company of
California volt. A társaság 1926-ban a
nevét SOCAL-ra változtatta. Néhány
kiskereskedelmi terméke esetében a
Chevron nevet már az 1930-as években is
használták, majd 1977-ben a társaság neve

véglegesen Chevron Corporation lett. A
másik elődjét, a Texas Fuel Company-t
1901-ben alapították a Texasi Beamuntban
és szorosan együttműködött a Standard Oil
Company of California társasággal, az
erőszakos üzleti gyakorlatuk miatt gyakran
nevezték őket „szörnyű ikrek”-nek. A Texas
Fuel Company-t átnevezték
Texas
Company-nak, később pedig Texaco-ra.
2000. október 15-én a Chevron bejelentette,
hogy felvásárolja a Texaco-t 45 milliárd
USD értékben. Az akvizíció 2001. október
9-én fejeződött be és az egyesült társaság a
ChevronTexaco nevet kapta. 2005. május 9én a ChevronTexaco bejelentette, hogy
elhagyja a Texaco nevet és a továbbiakban
csak a Chevron nevet használják.
Az első emblémán az 1879-ben alapított
Pacific Coast Oil Co. felirat szerepelt. Az
egymást követő változatok a Standard szót
(a Standard Oil of California alapján)
tartalmazták. 1969-ben a társaság először
vezette be logójában a Chevron szót, azt,
amelyet az 1930 -as években mutattak be
márkanévként.
Érdekesség, hogy a logóban szereplő kék –
fehér – piros csíkok profilja alapján
készített, a gépipar különböző területein
alkalmazott tömítéseket, a világon
mindenütt Chevron tömítés-nek hívják.
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Elsősorban
kőolaj
és
földgáz
felvásárlásával,
finomításával,
kőolajszármazékok
gyártásával
(üzemanyag,
motorolaj,
petrolkémiai
termékek) szállításával és forgalmazásával
foglalkozott. Hosszú évekig Texaco volt az
egyetlen vállalat, amely mind az 50
amerikai államban, valamint Kanadában is
értékesített benzint azonos márkanév alatt,
és ezzel a legeredetibb nemzeti márkává
tette versenytársai között. 1985. november
19-én a Pennzoil 10,53 milliárd USD-os
pert nyert a Texaco ellen, az Amerikai
Egyesült Államok történetének legnagyobb
polgári perében. Ennek oka az volt, hogy a
Texaco úgy kötött szerződést a Getty Oil
megvásárlására, hogy már a Pennzoilnak
érvényes kivásárlási szerződése volt
Gordon Gettyvel. 1987-ben a Texaco csődöt
jelentett be, s ez volt 2001-ig az Amerikai
Egyesült Államokban a legnagyobb csőd.
Ezt követően a Texaco számtalan területről
visszavonult,
nagy
veszteségeket
szenvedett, folyamatosan átszervezték és
stratégiai káosz alakult ki. Egészen 2000.
október 15-ig, amikor a Chevron

Texaco Incorporated. A texasi Beaumontban Joseph S. Cullinan (1860-1937), a
Standard Oil egykori alkalmazottja és
Arnold Schlaet (1859-1946) new yorki
befektetési menedzser alapította a Texas
Fuel Company-t 1901-ben. Eredeti tervük
az volt, hogy Texasban vásárolnak és
finomítanak kőolajat, majd nyereséggel
adják el a Standard Oil Company
érdekeltségeinek az ország északi részén. A
társaságot tőkebevonással megerősítették és
1902-től Texas Company néven működtek
tovább.
1910-ben
tartályhajókat
üzemeltettek, 1911-ben létrehozták az első
kőolajfinomítójukat Texason kívül, Illinois
államban és 1928-ban már 48 államban
értékesítettek kőolajtermékeket. Az 1930as években Kanadában, Kolumbiában és
Venezuelában is megkezdték működésüket.
Bár a társaság eredetileg teljes egészében
csak
Texasban
folytatta
üzleti
tevékenységét, végül tevékenysége az
Amerikai Egyesült Államok összes
államára kiterjedt és a világ számos részén,
köztük Latin-Amerikában, Közel-Keleten,
sőt még Indonéziában is volt érdekeltsége.
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Corporation bejelentette, hogy 45 milliárd
USD-ért megvásárolja a Texaco-t. Az
egyesülés 2001. október 9-én lépett
hatályba. 2004 júliusában a Chevron
visszanyerte a Texaco márkanévre
vonatkozó kizárólagos jogokat az Egyesült
Államokban. Ma már a Chevron közel napi
60 000 hordónyi termelésével a világ vezető
bázisolaj gyártója. A kiváló minőségű
bázisolaj a nagyteljesítményű kenőanyagok
legfontosabb összetevője. Az Európában
forgalmazott Texaco termékeket ebből a
prémium bázisolajból a Chevron belgiumi
üzemében gyártják. A multinacionális
kőolaj társaságok közül egyedül a Chevron
rendelkezik a kenőanyaggyártás teljes
vertikumával, a bázisolajok mellett saját
maguk fejlesztik, gyártják és forgalmazzák
a különböző adalékokat is. A társaság a
világon több márkanév alatt forgalmazza a
kiváló
minőségű
kenőanyagait:
Amerikában Chevron, Ázsiában Caltex,
Európában pedig Texaco néven.
Az 1903-ban készített eredeti logón vörös
ötágú csillag látható, amely utalt Texas
magányos csillagára (Texas = Lone Star
State = Magányos csillag országa). A logó
személytelen volt, sőt a vörös csillagot a

kommunista ideológiához társították. Ezt
nagyon egyszerű módon oldották fel: a
logót 1907-ben annyi új részlettel töltötték
fel, hogy szinte elrejtették a csillagot. A
csillag fölött megjelenő „Made in Texas”
szavak mellett az embléma szerzői
hozzáadták a kisebb „The Texas Company”
feliratot és egy kék gyűrűt is. 1909-ben a
sok felirat eltűnt a tervezésből, csak a vörös
csillag és a stilizált „T” maradt A „T” kissé
kínos módon került elhelyezésre, felső
oszlopa részben egybeesett a csillag
körvonalával, sőt, majdnem úgy nézett ki,
mint egy kalapács. 1913-ban a tervezők a
logót a „Texaco” szóval zsúfolták, amely
elrejtette a csillag felső ágának alakját és az
egészet egy körbe foglalták. 1963-ban a
kört hatszögre cserélték, a „Texaco” név a
logó középpontjává vált, míg a csillagot
alulra tették. 1981-ben a csillag ismét
előtérbe került, de már fehéren egy piros
körben és a cég neve alura került. A 2000ben megújított logón a cég neve eltűnt és
csak a piros körben lévő fehér csillag és a
„T” maradt. Ugyanis úgy ítélték meg, hogy
a piros körben lévő fehér csillag már
világszerte olyan ismert, hogy nem kell alá
a „Texaco” szó.

id. Ősz Árpád
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Péch Antal selmecbányai temetése
„Péch Antal díszpolgára vala városunknak,
de dísze szakjának s kitűnő polgára a
hazának is.” – írta Vörös Ferenc
lapszerkesztő Péch Antal selmeci halálakor
a gyászkeretet is tartalmazott Selmecbányai
Híradóban (1. kép).

mostani írásom nem kíván újabb Péch
életrajzot3 adni, pusztán csak ahhoz
kapcsolódva adalékként4 felidézem a tudós
selmeci bányász utolsó földi útját, mely
alapján képet kaphatunk arról is, hogy
milyen volt egy nem mindennapi selmeci –
nyugalmazott bányaigazgatói – temetés:
126 évvel ezelőtti időutazásra hívom a
kedves olvasót!
Péch Antal selmeci temetése 1895.
szeptember 20-án (pénteken) délután 4
órakor vette kezdetét. 5 A temetés
„nagyszámú közönség részvéte mellett
ment végbe. A halottas ház környékén és a
Szentháromság téren óriási számban
gyülekezett a résztvevő közönség. A
menetet a belvárosi római katolikus elemi
fiúiskolák növendékei nyitották meg
tanítóikkal; ezeket követték a katolikus
nagygimnázium tanulói tanáraikkal, aztán a
hegybányai
apácák
növendékei
a
főnöknővel. Majd a hegybányai bányászok
és a kohómunkások festői csoportja
bányamécsekkel. Ezután a következő
testületek és csoportok következtek: az
önkéntes tűzoltók, a bányászzenekar, mely
után egy fogat hozta a díszesnél díszesebb
koszorúkat; a szalagvivők csoportja, a
lelkészi kar, a törvényhatósági bizottság
képviselői, kik a bányamunkások (altisztek,
bányaácsok, kőművesek) küldötteivel
felváltva vitték a koporsót. A koporsó után
a gyászoló családtagok, majd a hegybányai
apácák. Ezeket követte a nők hosszú sora.
Hültl József miniszteri tanácsost és Szitnyai
József polgármesterünket a különböző
hivatalok és tanintézetek – a lyceumi tanári
kar teljes számban – képviselői követték.
Köztük láttuk Körmöcbánya küldötteit is:
Chabada József polgármester, Ammon Ede

1. kép: Gyászkeret a Selmeczbányai Híradó 1895.
szeptember 22-én megjelent címlapjáról

A római katolikus vallású Péch Antal ezer
szállal kötődött az ős bányavároshoz,
ugyanis – többek között – 1839-től ott volt
bányászakadémikus
(Zsigmondy
Vilmossal), 1847-ig ott állt kincstári
szolgálatban, 1868-ban alapítóként ott
szerkesztette a Bányászati és Kohászati
Lapokat (BKL). 1873 és 1889 között
ugyancsak ott volt bányaigazgató és
miniszteri tanácsos, emellett az ősi
diákvárosból pártolta
a bányászati
szaknyelv magyarosítását, 1890 és 1892
között
a
város
országgyűlési
képviselőjeként járt el és az OMBKE 1892es selmeci alapításakor helyi lakosként
tiszteletbeli tag is volt. Péch Antal selmeci
volt, élete egy jelentős részét ott töltötte,
idős korában a város bányászati múltját 1 is
kutatta, emellett tagja volt a városi
közgyűlésnek és 1895. szeptember 18-án
(szerdán)
délelőtt
11
órakor
szívszélhűdésben ott is halt meg. 2 Péch
jelentőségét mutatja, hogy a BKL az
alapítója halálhíre kapcsán megjelentetett
egy rendkívüli lapszámot (2. kép). A
1

3

Péch Antal: A selmeczi bányavállalatok története I. Selmecbánya, 1884.
Faller Gusztáv: Gedenkbuch zur hundertjähringen Gründung der
Königl. Ungarischen Berg- und Forst-adademie in Schemnitz 1770-1870.
Selmecbánya, 1871. 179. (Péchy Anton néven szerepelt); Magyarország tiszti cím- és
névtára, 2. (1875) 96., 8. (1889) 248., 9. (1890) 55., 10. (1891) 55., 11. (1892) 56.;
Bányászati és Kohászati Lapok, 1. (1868) 1. sz. 1-2. (jan. 15.), 25. (1892) 13. sz. 123.
(júl. 1.), 28. (1895) rendkívüli sz. 1-3. (szept. 18.); Selmeczbányai Híradó, 6. (1895) 38.
sz. 147-149. (szept. 22.), 39. sz. 152-153. (szept. 29.); Selmecbányán ma egy utca
viseli Péch Antal nevét.

Kosáry Domokos: Egy magyar mérnök a 19. században. In. História, 11.
(1989) 1-2. sz. 31-33.; Péch Antal veje Richter (Réz) Géza későbbi selmeci főiskolai
rektor volt, így Péch unokája Kosáryné Réz Lola írónő volt, aki az Excelsior című 1937ben megjelent regényében – szépirodalmi formában – felidézte a nagyapja alakját,
életútját is. Kosáryné Réz Lola fia volt Kosáry Domokos.
4
Péch Antal magyarságához további adalékot közöl Czobor László: Honti
históriák. Ipolyság, 2019. 94. (Ebéd Szentantalban). A történet szerint Péch a Coburg
hercegi család díszebédén – frakk helyett – magyar ruhában is részt vehetett.
5
Péch Antal bányaigazgatósági gyászjelentését lásd:
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/466654# (letöltés: 2021. július 4.)
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országgyűlési képviselő személyében és
Reitzner Miksa pénzverdei igazgatót. A
menetet a Pacher-táró és Ferenc-akna
munkásai zárták be, kiknek mindegyike
bányamécset tartott kezében. A kísérők
nagy száma, festői csoportja, a zene
hangjai, a harang zúgása, a bányászt
ébresztő kopogó tompa hangja, az utolsó
díszlövés, a beszentelő ima és ének
kimondhatatlan ünnepiessé tette azt az órát,
melyben az igaz érdemet méltatni tudó
közönségünk a közéletünk jeles bajnokától
örökre búcsút vett.”6 A helyi hetilap
részletesen felsorolta a gyászmenet tagjait,
de nem emelte ki a helyi akadémikusokat

vagy a tanáraikat. Ennek oka az lehetett,
hogy Péch nem volt akadémiai tanár, 7 így –
például a nem sokkal később, október 8-án
elhunyt Szécsi Zsigmond erdészeti tanártól
eltérően8 – hivatalos akadémiai temetést
nem kapott. Ugyanakkor Péch temetési
gyászmenetében minden bizonnyal az
akadémiai tanárok és – az őszi félév
októberi kezdete előtt már Selmecen volt –
hallgatók is részt vettek. A vonatkozó
akadémiai tanácsülési jegyzőkönyv is
Szécsi Zsigmondról emlékezik meg, abban
Péch elhunytáról nincs említés. 9

2. kép: Részlet Péch Antal halálakor megjelent rendkívüli BKL címlapjáról (1895)

Péch Antal – ma már zarándokszámba
menő és rendben tartott – Szélaknai kapu
mögötti selmeci (egyebekben Szécsi
Zsigmondhoz közeli) síremlékén 10 a
„nemeslelkűséged, önzetlen hazafiságod s
becsületes munkásságod emléke élni fog

örökké” felirat olvasható. Jól kifejezte
Litschauer Lajos bányászakadémiai tanár
Bányamíveléstan című könyvének ajánlása
– „Méltóságos Péch Antal, miniszteri
tanácsos úrnak, hódoló tisztelete jeléül a
Szerző” – a Péch Antal felé megnyilvánult

6

10

Selmeczbányai Híradó, 6. (1895) 38. sz. 148-149. (szept. 22.)
http://hmmpr.hu/alista.php#P (letöltés: 2021. július 4.)
8
Selmeczbányai Híradó, 6. (1895) 41. sz. 159. (okt. 13.)
9
A selmecbányai M. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia tanácsülései,
1891-1899 (HU MEL A.1.c.3.) 134-137. (1895. október 4-ei és 18-ai tanácsülések

https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualnastiavnica/cintorin-za-piargskou-branoupansky/plan&hrob=94#info_virtualny_cintorin (letöltés: 2021. július 4.)
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nemeslelkűséget bizonyította, hogy a
szaktársak megadták neki a „hódoló
tiszteletet”, amit ő maga is viszonzott (3.
kép). Ezért is írta a selmeci hetilap
szerkesztője Péch Antalról, hogy „nagy
volt, jeles volt, lélekben és elméjében …
neki a méltóságot nem a cím adta meg,
hanem a lelke nemessége … lelkének,
jellemének fénye túlvilágít az enyészeten,
mely porhüvelyét takarja.”11

korabeli kar- és szaktársi tiszteletet.
Ugyanakkor Péch Antal is hasonló módon
fejezte ki a volt selmeci főispán felé 1882ben a nagyrabecsülését, amikor a
„Méltóságos Goldbrunner Sándor úrnak
tiszteletből Péch” dedikálással ajánlotta A
tudományok haladásának befolyása a
selmeczvidéki bányamívelésre című –
magyar tudományos akadémiai székfoglaló
– könyvét. Péch selmeci sírfelirata szerinti

3. kép: Péch Antal részére (1892) és Péch Antal által (1882) dedikált könyv-részletek

Fricz-Molnár Péter

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

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.

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-

11

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Selmeczbányai Híradó, 6. (1895) 38. sz. 148. (szept. 22.)
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Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:
Hírlevél
Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit

ezen a fórumon szeretne megosztani
tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.
A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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