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H í r l e v é l 
 

2021/39 

2021.10.02. 

 

 

111. Küldöttgyűlés 
 

 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület 2021. október 2-án 

tartotta 111. Küldöttgyűlését.  

 

 
 

A meghirdetett napirendi pontok 

közül az Alapszabály módosítást nem 

tárgyalhatta a Küldöttgyűlés, mivel 10:30-

kor határozatképtelen volt. A jóváhagyott 

napirend: 

 

NAPIREND 

 

Himnusz, 

 

Elnöki megnyitó, 

 

Köszöntések, 

 

A Választmány beszámolója, 

közhasznúsági jelentés, 

 

Az Ellenőrző Bizottság jelentése, 

 

Hozzászólások, indítványok 

 

SZÜNET 

 

Határozatok 

 

Elnöki zárszó 

 

Bányász-, Kohász- és Erdész Himnusz 

 

A 11:00-ra összehívott megismételt 

Küldöttgyűlés minden napirendi pontot 

jóváhagyott.  

A jegyzőkönyv a hitelesítését 

követően fog az egyesületi honlapon 

megjelenni.  

Az Egyesület érvényben lévő 

Alapszabálya adta felhatalmazás alapján 

Dr. Hatala Pál elnök úr rendkívüli 

küldöttgyűlést hirdetett meg 2021. 

november 20-ra az Egyesület új 

székházába, ahol az új Alapszabály-tervezet 

elfogadása lesz az egyetlen napirendi pont. 

A rendkívüli küldöttgyűlés már a megjelent 

küldöttek és tiszteleti tagok létszámától 

függetlenül határozatképes lesz. 

 

Jó szerencsét! 

 

Kőrösi Tamás 

főtitkár  
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Szépül a székházunk! 
 

 

Lengyel Károly és Lengyelné Kiss Katalin 

tagtársaink 60 darabos 

korsógyűjteményüket, míg Hajnal János 

tagtársunk az inotai elektrolizáló kádsorról 

készült fényképét adományozta az 

Egyesületünknek.  

 

Köszönet érte! 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 
 

 

 

Egyesületi jelképeink 
 

 

 

Ifj. Bombicz János tagtársunk 

közbenjárásának eredményeként Veres 

Gábor Pál és Veres Zsófia elkészítette az 

egyesületi jelképeink vektorábráit az új 

Alapszabály-tervezetbe, köszönet érte! 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 
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Ha Selmec hív, mi ott leszünk… 
 

 

Sőt… Idén úgy voltunk ott, hogy nem is 

nagyon hívott bennünket- és másokat sem 

igazán. A pandémia mindenkiben idézett 

elő változásokat, felértékelődtek emberi 

kapcsolatok és devalválódtak barátságok. 

De a selmeci hívószó fontossága 

megmaradt sokunkban. Tavaly nyár végén 

visszafojtott lélegzettel figyeltük a híreket 

északi szomszédaink járványkezelő 

intézkedéseiről. A 2020-as év folyton 

változó körülményei között sikerült ugyan 

megtartanunk a bányásznapi 

rendezvényeink nagy részét, mint a 

koszorúzásokat és a Szalamander 

felvonulást, de Selmecre már nem jutottunk 

ki a lezárt határok miatt. 

2021-ben eldöntöttük, hogy ha nem tiltják 

meg a beutazást, mi akkor is elmegyünk az 

Almamáterhez, ha a város nem szervezi 

meg a Szalamader napokat. Rezgett a léc, 

hiszen az érintett régió sokáig a piros, majd 

később a narancssárga besorolást kapta, de 

imáink meghallgattattak és két nappal az 

indulásunk előtt átváltott zöldre, ami szó 

szerint zöld utat adott, hogy felkerekedjünk.  

Huszonöt boldog ember ült a buszon és 

tervezgettük az előttünk álló hétvégét. 

Útközben azt tapasztaltuk, hogy 

átrendeződtek a frissítő állomások, voltak, 

amelyek bezártak, de nyíltak helyettük újak, 

szóval vidám hangulatban - szokásunkhoz 

híven, intonálva a „Szép kis város 

Selmecbánya…” nótát – begördültünk 

Selmecre. Nem voltak rendőrök és 

elterelések, csak egy átlagos pénteki nap a 

selmeciek életében. 

Mivel nem igazán kellett összehangolnunk 

a koszorúzást senkivel, úgy döntöttünk, 

hogy a professzorok sírjainak 

megkoszorúzása előtt megemlékezünk 

Mikovíny Sámuel emléktáblája előtt. 

Balogh Csaba tagtársunk, a Szabadtéri 

Bányászati Múzeum kurátora ismertette 

néhány mondatban a professzor életútját és 

méltatta a Bergschule első tanárának 

munkásságát, majd koszorút helyeztünk el, 

a Terasz vendégkörének érdeklődő és 

kíváncsi tekintetétől övezve. A temetői 

koszorúzás után indultunk volna az óvárba, 

de zárva találtuk, így áthelyeztük a 

negyvennyolcas szobor meglátogatását 

vasárnapra. Leballagtunk a Szentháromság 

térre, ahol már gyülekeztek a felvonulók. 

Kerestünk szervezőket, hogy hova tudnánk 

betagozódni, de nemigen láttunk senkit 

bányászegyenruhában. Így egyszer végre 

mi is meg tudtuk nézni a felvonulást elejétől 

végig. Mondjuk nem volt hosszú, csak a 

helyi oktatási intézmények, néhány 

hagyományőrző kör, solymászok-

madarászok szórakoztatták a helyieket. A 

város apraja-nagyja felsétált a szabadtéri 

színpadjukhoz nyitott szakestre, mi pedig 

lecsorogtunk a Szent Katalin templom 

végéhez és azon tanakodtunk, hogy egyből 

akadémia vagy előbb frissítés. Ekkor 

ismerős orgánum üdvözölt bennünket 

illőképpen „Jó Szerencsét!” köszöntéssel és 

a már jól ismert 5 literes pálinkás 

laposüvegével. Tímár József (alias Csávó) 

erdész barátunk és kedves családja 

közelített felénk és egyből intonálta a 

„Tisztelet a bányász szaknak…” című nótát, 

ami pazarul szólt az aprócska téren. Számos 

nóta követte még az elsőt, ami megállásra 

késztette a járókelőket. Egy kicsit helyére 

billent a világ az együtténeklésnek 

köszönhetően. Lelkileg feltöltődve, az 

akadémia épülete felé vettük az irányt. 

Szerencsére az akadémia épületét minden 

gond nélkül meg tudtuk közelíteni, így 

koszorúnkat elhelyezhette elnökünk, 

Bársony László és titkárunk, Izing Ferenc 

az Erdészeti Palota falán található 

emléktáblánál. Valaki már megelőzött 

bennünket, de a szalag feliratából nem 

derült ki, hogy kik koszorúztak előttünk. A 

himnuszok eléneklése és a kötelező lépcsős 

fénykép elkészítése után intenzív 

találgatásba kezdtünk, hogy kik lehetnek 

még itt Magyarországról.  

Az ismeretlen koszorúzók felkutatására 

csapatokat szerveztünk és a selmeci 
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műintézmények meglátogatása meg is hozta 

a várt eredményt. 

 

 
 

Rábukkantunk egy maroknyi csapatra 

Boros Dénes, a DUSZÉN Kft. igazgatója 

vezetésével. Kiderült, hogy ők koszorúzták 

meg előttünk az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesület 

megalakulásának helyét jelző táblát. Meg is 

hívtuk őket estére a szerény hajlékunkban 

berendezett pincesörözőbe. A kutatásnak 

lett még egy hozadéka, belebotlottunk egy 

busznyi BME-s hallgatóba, akiket szintén 

meghívtunk a Szalamader Hotelbe egy 

csapolt sörre. A szokásos „brinzove 

halusky” bevitele után visszasétáltunk 

hotelünkbe, hogy leteszteljük sörünk 

minőségét. Épp megállapítottuk, hogy a 

minősége kifogástalan, amikor majdnem 

egyszerre érkeztek meghívott vendégeink. 

Ekkor ismét a nótáké lett a főszerep. A 

pince akusztikája, a sör jótékony hatása, 

valamint a friss, fiatal hangok ismét egy túl 

régen tapasztalt szakest hangulatát idézték 

fel. A fiatalok még saját szakestjük előtt 

álltak, így illendően megköszönve az 

ellátást 11 óra körül továbbálltak. Egy kis 

baráti beszélgetés után asztalt bontottunk és 

eltettük magunkat másnapra. 
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A szombati napot Besztercebánya 

gyönyörűen felújított terein, utcáin 

töltöttük. Éppen kézműves vásárt tartottak, 

így nem volt nehéz a kötelező ajándékok 

beszerzése az otthoniaknak. Gyorsan eltelt 

a nap. Megtekintettük a Bányász tornyot, 

ami az egyetlen torony volt, ami nem 

pusztult el egy tűzvészben és megcsodáltuk 

a „Mária mennybemenetele” című szárnyas 

oltárt. A helyi múzeum sem maradhatott ki. 

Cseh Júlia, a tatabányai múzeum 

munkatársa és tagtársunk is egyben, 

felcsapott illegális idegenvezetőnek és 

közelebb hozta hozzánk ennek a meseszép 

városkának a történelmét és hagyományait. 

 Hazaérve, vacsora után ismét a sörös 

pincénkben gyülekeztünk. A halk 

beszélgetést és sörözgetést egy éles hang 

törte meg: „Sza-sza-szakestélyt tartunk, ma 

vidám diákok…” Titkárunk imígyen 

indítványozta egy spontán szakest 

megtartását és nem ütközött ellenállásba. Jó 

hangulatú szakest volt sok nótával, eks-sel, 

komoly és vidám pohárral. A bátrabbak 

még ellátogattak a városba, hátha 

összefutnak réglátott ismerősökkel, a 

többiek nyugovóra tértek. 

Vasárnap két program lett, az eredetileg 

tervezett egyből, hiszen pénteket - 

vélhetően a felvonulás miatt - hamarabb 

bezárták az öreg várat. Az újratervezés 

eredményeként a Fritz – ház megtekintése 

előtt felballagtunk a ’48-as szoborhoz, 

megkoszorúztuk és elénekeltük a Kossuth 

nótát. Kis csapatunk ezután a Fritz házhoz 

sétált le, ami azért bír nagy jelentőséggel, 

mert ebben az épületben működött a 

„Bergschule” első laborja. Peter Konecny, a 

Selmecbányai Szlovák Központi 

Bányászati Levéltárban működő archívum 

vezetője fogadott bennünket. Előadása 

közben bepillantást nyerhettünk múltbéli 

jogi esetekbe, egy bányász végrendeletének 

és hagyatékának kezelésétől, egy 

sikkasztási ügyön át, egy szabadalmi 

jogvitáig.  De látogatásunk legizgalmasabb 

része a ház alatt húzódó pincerendszer 

megtekintése volt. A szakemberek csak 

ámultak-bámultak a tökéletes munkán, ami 

a boltíveket eredményezte. Miután 

elbúcsúztunk Pétertől, visszasétáltunk a 

szállásunkra és elindultunk hazafelé. A 

hotel tulajdonosa és személyzete intett 

búcsút nekünk. Megígértük, hogy „Ha 

Selmec hív…” mi ott leszünk, és ha nem 

hív…, hát akkor is! 

 

Izingné Győrfi Mónika 

 

 

 

Szakosztályi kirándulás Dorogon 
 

 

A Budapesti Szakosztály és a Bányamérő 

szakcsoport őszi kirándulását Hollósi 

László úr vezetésével 2021. szeptember 25-

én szombaton, Eufrozina napján tartotta 

meg. A kirándulás célpontja Dorog volt. 

Együtt megtekintettük a város bányászattal 

kapcsolatos emlékeit, a Miniverzumot, a 

Szent Borbála bányásztemplomot a Szent 

Borbála ereklyével. 

Mindnyájan vonattal érkeztünk, s 

egy rövid sétával az 1922-ben átadott, a 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. dorogi 

bányaközpont épülete előtt elhaladva 

érkeztünk meg a korábbi Reimann-

altáróhoz – mely 1945 után a dorogi 

bányaaltáró nevet kapta.  

Itt hozták létre a Reimann 

Miniverzum-ot, mely szinte minden 

korosztály számára ideális kikapcsolódást, 

jó élményt nyújt. Ez a kiállítás 

tárlatvezetéssel is látogatható, de 

felfedezhető önállóan is, hiszen minden 

látogató-vezető segédeszközt beépítettek, 

ami csak lehetséges volt. Mindezek mellett 

és ellenére Szenkovics Edina ifjú 

muzeológustól egy átfogó, jól érthető és 

nagyon tartalmas tárlatvezetést kaptunk, s 

megmutatta a makettek működtetését is. A 

tárlatvezetést tartó hölgynek ez az egyik 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Reimann-alt%C3%A1r%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Reimann-alt%C3%A1r%C3%B3&action=edit&redlink=1
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elsők közötti tárlatvezetése volt – mondta ő 

ezt a bemutató végén, de ez nem volt 

észrevehető, olyan természetességgel 

beszélt a bányászatról, nagyon jól adta elő a 

mondandóját.  

Alig értünk a kiállítás 

megtekintésének végére, már várt 

bennünket dr. Korompay Péter, az OMBKE 

dorogi szakosztályának titkára, akinél a 

pincéjében tett kitérővel és a jobbnál jobb 

nedűk megkóstolása után ebédeltünk, majd 

folytattuk sétánkat a város bányász 

emlékeinek megtekintésével. A 

Miniverzum és Péter háza körül szinte 

minden az 1920 és 1930 között épült 

fontosabb közintézmények (városháza, 

művelődési ház, katolikus templom) kis 

sétával megtekinthető volt. Láttuk a korábbi 

bányászfürdő épületét, a bányagépgyár 

irodaépületét, az 1929-ben épült 

Munkásotthont, amely most a József Attila 

Művelődési házként működik színházzal és 

több közösségi termekkel. Sajnos nem 

láthattuk a színháztermet, mert éppen próba 

folyt, így csak az impozáns előtérben 

nézegettünk, közvetlenül a bejáratnál láttuk 

a szénoltár makettjét is. Útközben egy 

pillanatra nagyon szép rálátás volt a dorogi 

kálváriára, amit nemrég szépen 

helyreállítottak, mesélte Péter.  

 

 
Fotózás a Zsigmondy Vilmos gimnázium előtt, dr. Korompay Péter úr jobb válla mellett a Zsigmondy Vilmos 

emléktábla látható 

 

 

 Áthaladtunk egy központi 

szép parkon, ahol láthattuk a dorogi 

medence szénbányászatának központi 

gránitból állított emlékoszlopait. 

Megálltunk egy főhajtásra – a névadó 

tiszteletére – Zsigmondy Vilmos 

gimnázium zárt kapuja előtt. 

 

Elsétáltunk a Szent Borbála 

katolikus bányásztemplomhoz, amelynek 

építéséről, felújításáról kaptunk egy szép és 

tartalmas áttekintést a templom 

plébánosától. Láthattuk a picike Szent 

Borbála ereklyét, az ő kis mellékoltárán.  
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Bányásztemplom Szent Borbála mellékoltára, 

középen Szent Borbála csont ereklyével 

(Az aranyozott ereklyetartó és a takaróüveg 

csillog a vaku felvillanás miatt.) 

 

Innen már a vonatállomáshoz mentünk. Jó 

volt látni azt, hogy a már csak bezárt bányák 

emlékével élő lakosság és a város 

önkormányzata még napjainkban is 

mennyit fordít a város bányászemlékeire. 

 

Jó szerencsét! 

 

Káplánné Juhász Márta km. 

 

 

Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről.  

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület 

Titkárságának. Köszönjük! 

 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

Budapest október  

Bányamérő továbbképző és 

Tapasztalatcsere 

Kőkapu október 6-8  

Fazola Napok Miskolc október 8-9.  

26. Magyar Öntőnapok Herceghalom október 15-17.  

100 éves a szervezett bányász 

hagyományőrzés Dorog térségében 

Kihelyezett Választmányi ülés 

Dorog november 5.  

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvár november tervben van 

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók november 17-

19. 
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FÖCIK Hírek 

 
 

Megjelent a GeoNews szeptemberi száma! 
 

 

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

A GeoNews szeptemberi számát itt lehet 

megtekinteni. 

Októberi webinar programok: 

14 October 2021 | Paldiski pumped hydro 

storage project by Peep Siitam 

21 October 2021 | Cornish Lithium by 

Rebecca Paisley 

EFGeoMentoring program 

EFGeoBlog: Landslide susceptibility 

mapping in Greece 

A 2021 évi fotópályázat eredményhirdetése 

A szakértői panelek hírei 

 

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

 

 

Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

 

Modellváltó intézmények közül elsőként a miskolci egyezem írta 

alá a közfeladat-finanszírozási szerződést Palkovics László 

miniszterrel 
 

A modellváltó intézmények közül a 

Miskolci Egyetem írta alá a 

keretmegállapodást és a közfeladat-

finanszírozási szerződést Palkovics László, 

felsőoktatási ágazatért felelős miniszterrel. 

Az Egyetem részéről Varga Judit miniszter 

írta alá a szerződést, mint az Egyetem 

kuratóriumának elnöke, aki szerint az 

egyetem éves állami támogatása 2022-től 

több mint a duplájára nő és így 

megkezdődhet az egyetem campusának a 

soha nem látott fejlesztése. A 

megnövekedett támogatás egy 21. századi, 

versenyképes, attraktív egyetem ígéretét 

hordozza magában. 

 

Dr. Horn János 

most mint MUOSZ tag újságíró 

 

 

 

  

https://449pu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/fGle2PXAfQydPo2Ttl3jJe2HBMplyV6XtMbHkosLkYm5EjVZr-gt-zcw7u99RWR2cfTYX_Qrm4or_DoD5iHA24pywA_0RKQl24VWgFwS7pnZw3w
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Múzeumok Őszi Fesztiválja a Magyar Olaj- és Gázipari 

Múzeumban! 
 

 

Tarts szünetet velünk! címmel várjuk a z 

érdeklődőket 

2021.október 9-én 10:00-18:00 között. 

A rendezvény ingyenesen látogatható! 

Programok: 

10:00-14:00 Gyerekprogramok 

(Őszi dekoráció, könyvjelző készítés, 

fűszerfelismerés, színezők) 

11:00-12:00 Zalaegerszegi Pálóczi Horváth 

Ádám Alapfokú Művészeti Iskola 

diákjainak koncertje 

14:00-14:25 Vajda József Népdalkör 

műsora 

14:30 Brazsil cseppek- Dr. Brazsil József a 

Da Bibere Zalai 

Borlovagrend elnök- nagymestere 

előadásában 

10:00-18:00 Ikarus- A Busz időszaki 

kiállítás megtekintése, Szabadtéri műszaki 

kiállítás megtekintése, Ásványkiállítás és 

ásványvásár. 

Programváltozás jogát fenntartjuk! 

 

Németh-Gotthárd Gréta 

igazgatóhelyettes, természettudományos 

muzeológus 

Magyar Olaj és Gázipari Múzeum 

 

 

In memoriam Széles Lajos 
 

 

Megrendülve tudatjuk mindazokkal, akik 

ismerték és tisztelték, hogy Széles Lajos 

(számunkra Csaba) vasokleveles 

geológusmérnök 2021. szeptember 23-án, 

életének kilencvenegyedik évében − a 

közelmúlt sorscsapásait férfiasan viselve − 

elhunyt. 

Tatabányán született 1931. július 29.-én, 

ahol középiskoláit is végezte, majd 1949-

ben az induló miskolci egyetem 

bányamérnöki karán kezdte, és 1953-ban 

Sopronban fejezte be geológusmérnöki 

tanulmányait. Szakmai pályája a Velencei 

Bányáknál indult, majd 1957-től az 

Oroszlányi Szénbányáknál folytatódott, 

amelynek osztályvezető főgeológusa lett. 

1974-től a Magyar Szénbányászati Tröszt 

iparági főgeológusa. 1989-ben vonult 

nyugállományba. 

Bányaföldtani tevékenysége jelentős 

szerepet játszott több oroszlányi és a 

Márkushegyi akna telepítésénél, a 

szénbányavállalatok földtani szolgálatainak 

megszervezésénél, a vállalati 

bányageofizikai szolgálatok 

megalakításánál.  

Kiépítette és ápolta a nemzetközi 

kapcsolatokat, a KGST földtani állandó 

bizottságának tagja volt. 

Nyugállományba vonulása után homok, 

homokos-kavics és murva előfordulások 

földtani kutatását irányította és értékelte. 

Több szakcikke jelent meg szaklapokban, 

számos tanulmány társszerzője volt. 

Búcsútatásáról − amely a közelmúltban, 

tragikus hirtelenséggel elhunyt, szeretett 

feleségével, született Horváth Gyöngyi 

földmérő-mérnökkel együtt fog 

megtörténni, − a család a későbbiekben 

tájékoztat. 

Hajdani egyetemi társai ezúton is 

elköszönnek az évfolyam lelkes, selmeci-

dalos, pótolhatatlan összetartó erejétől. 

 

Jó szerencsét! 

2021. 09. 26. 

 

Bessenyei Zoltán, Monos Rudolf, Rem 

Lajos, Szirtes Béla vasokleveles 

bányamérnökök. 
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In memoriam Tatár Attila 
 

 
 

 

 
 

Szomorú szívvel tudatjuk tisztelt 

tagtársainkkal, hogy Tatár Attila okl. 

olajmérnök tagtársunk (KFVSZ Szeged) a 

Kőolajkutató Vállalat korábbi 

fúrómérnöke, aki 1964-ben végzett a 

Miskolci Egyetemen, 2021. szeptember 24-

én, 80 éves korában elhunyt. 

 

Nekrológot a BKL-be Bőhm József írta 

meg. 

 

Jó szerencsét! 

 

Dallos Éva 

 

 

 

SZAKTERÜLETÜNKET ÉRINTŐ UJABB JELENTŐS 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK 
 

 

Orbán Viktor 2021. szeptember 29–

én döntött, hogy 2021. október 1-jei 

hatállyal Kádár Andreát nevezi ki 

az Országos Atomenergia Hivatal 

élére. Kádár Andrea 2014 év óta az 

ITM energiapolitikáért felelős 

helyettes államtitkára volt. 
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Új elnök–vezérigazgató az MVM Csoport élén 
 

 

Mager Andrea a nemzeti vagyon kezelésért 

felelős tárca nélküli miniszter 2021. október 

1-vel Czepek Gábort nevezte ki az MVM 

Csoport élére. Kóbor György, a korábbi 

elnök-vezérigazgató közös megegyezéssel 

távozik a cégtől, jelentette be a mai napon a 

nemzeti vagyonkezeléséért felelős tárca 

nélküli miniszter hivatala. 

A közlemény szerint Kóbor György 

vezetése alatt az MVM egyedülálló 

eredményeket ért el mind a hazai, mind a 

regionális piacokon. A közlemény a 

továbbiakban értékeli a kiváló 

eredményeket, mely szerint az MVM ma 

Magyarország negyedik, a Kelet –Közép 

Európa tizenharmadik legnagyobb 

vállalata, és a régió megkerülhetetlen 

gazdasági szereplője. 

 

Az új elnök-vezérigazgató 2018. december 

18-tól töltötte be a Szerencsejáték Zrt. 

vezérigazgatói posztját, egyben a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Igazgatóságának 

elnöke. 

A közlemény a továbbiakban ismerteti az új 

elnök-vezérigazgató kiemelkedő 

munkásságát.  

 

Dr. Horn János 

most mint újságíró (MUOSZ tag) 

2021. 09.29 

 

 

 

PORTFOLIO ENERGY INVESTMENT FORUM 
2021.09.30 

 

 

A Kempinski Hotel Corvinusban megtartott 

konferencián előadást tartott Steiner Attila, 

az ITM Körforgásos gazdaság 

fejlesztéséért, energia – és klímapolitikáért 

felelős államtitkára „A klímasemlegesség 

elérésének lehetséges eszközei 

Magyarországon” címmel. 

Előadásában szólt arról is, hogy az 

ellátásbiztonságot fent kell tartani, a Mátrai 

Erőmű tovább működése biztosított. Minél 

gyorsabban s hatékonyabb technológiai 

váltást kell lebonyolítani az erőműben az 

ellátásbiztonság fenntartása érdekében is. A 

cél az, hogy 2025 év végére a CCGT 

technológia legyen alkalmazva. 

 

Dr. Horn János 

mint újságíró /online/ vehettem részt 

 

 

 

Könyvismertetés 
 

 

Az elmúlt időszakban számos, a szaklap 

hasábjain több publikáció jelent meg a 

hidrogén előállításáról és a 

felhasználásáról, ezeket irodalomjegyzék és 

hivatkozás is kiegészítette. 

Érdeklődéssel olvastam a cikkeket és a 

szakirodalmi hivatkozásokat is. Nem 

találtam köztük az egyik, számomra 

alapismereteket nyújtó - Hidrogén 

forradalom – c. ismeretterjesztő könyvet, 

melyet most olvasásra ajánlok a szakmai 

közönségnek. 
 

Henning Boetius: Hidrogén forradalom 

(Az energiaellátás új formája). 
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Eredeti cím: „Die Wasserstoffwende. Eine 

neue Form der Energieversorgung”-ben 

megjelent 2005-ben Németországban, 

2006-ban pedig hazánkban a Corvina Kiadó 

Kft. gondozásában. 

Szeretném megemlíteni, a szerző családi 

kötődését a hidrogén iparhoz, melyet a 

könyvében megoszt az olvasóival. Ír a 

könyvében a Hindenburg léghajó lakehursti 

katasztrófájáról, melyet 35 személy túlélt és 

35 fő elhunyt. Az apja, a Hindenburg 

magassági kormányosa volt és a néhány 

emberrel a szél felőli oldalon ugrott ki az 

égő hajóból és sértetlen maradt. 

A könyv az energiaellátás jelenlegi 

helyzetével részletesen foglakozik. Az első 

részében a téma alapjait tekinti át. Beszél az 

anyagról, az energiáról, a hőről, a hatásfok 

jelentéséről és részleteiben szól a Carnot–

féle gépről is. Ezt követően ír a hidrogénről, 

melynek a „vegyjele a H, minden elemek 

anyja”. Felfedezésének körülményeiről 

annyit érdemes megjegyeznünk, hogy 

„Henry Cavendish angol tudós izolálta 

1766-ban ezt az „éghető levegőt”, 

meghatározta térfogatsúlyát és felfedezte a 

hidrogén és oxigén durranógáz reakcióját, 

amelyből víz keletkezik.” A francia vegyész 

Lavoisier ezért adta az elemnek a hidrogén 

(vízképző) nevet. 

A téma szempontjából hidrogén 

cseppfolyós halmazállapotát tekinti 

elsőrendűnek a szerző, amelyet 20 Kelvin 

fokon lehet elérni. 

Ezt követően olvashatunk a vízről, 

amelyben megfogalmazza többek között -

azt az ismert összefüggést-, hogy „Az 

oxigén (O) két hidrogénatomot keres 

élettársnak” és „Így jön létre a víz, a 

H2O…”. Ezen egyesülés hevesen zajlik le, 

melyet durranógáz- reakcióként 

emlegetnek. Ezt az egyesült „terméket” 

nagyon nehezen lehet, sok energiával, 

szétválasztani. 

Közismert, hogy a hidrogénnek a levegő 

oxigénjével történő elégetésével ismét víz 

keletkezik, megújul, újratermelődik a 

szétválasztott üzemanyagunk. 

A könyv szól a katalizátorokról és kiemeli, 

hogy nem indítanak be kémiai reakciókat, 

de felgyorsíthatják a folyamatokat és 

általuk kisebb hőmérséklet is elegendő az 

lefolytatásához. 

Az elektromosság fontosságát kiemeli, 

amelynek használata szükséges a hidrogén 

technológiához. 

A könyv főrészének tekinthetjük a 

hidrogéntechnológia fejezetet, melyet a 

nagy mesemondó, Jules Verne 1874-ben 

megjelent „Rejtelmes sziget” című 

regényéből vett párbeszéd idézettel kezd a 

szerző, melyet érdemes nekünk leírni: 

„ – De vajon milyen fűtőanyagot találnak ki 

majd szén helyett?” …. 

„Vízzel fűtik a gőzhajókat és mozdonyokat, 

vízzel forralják föl a vizet? 

- Úgy bizony, méghozzá alkotóelemeire 

bontott vízzel” … „s a víz felbontását 

kétségkívül elektromosság végzi majd…” 

Ez a gondolat a számos tudományos-

fantasztikus regényt megíró fejéből pattant 

ki. 
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Fontosnak ítéli meg, hogy a 

hidrogéntechnológia alkalmazásának 

feltétele a hidrogén olcsó előállítása. 

A hidrogén előállításának egyik legrégebbi 

technológiájának a szén elgázosítását 

tekinthetjük. A szén hordozóként a 

barnaszenet, a kokszot és a 

szénhidrogéneket – kőolajat, földgázt – 

használhatunk. A szénhidrogéneket 

termikus- vagy kémiai energia 

hozzáadásával lehet szétválasztani. 

Kiemeli, hogy a hidrogéntermelésnek 

napjainkig a víz – szén vagy a kőolaj gázzá 

alakítása révén történő redukciója a 

legolcsóbbnak tekinthető eljárás, de ennek 

során szén-dioxid és hidrogén metánnal, 

kénkötésekkel, nitrogénnel és kátránnyal 

szennyeződik. Ezen eljárások során nem 

nyerünk tiszta hidrogént. A vízből 

elektrolízis alkalmazása során nyerhetünk 

ki tiszta hidrogént. 

Ha vízből kívánnunk kinyerni hidrogént, 

akkor két lehetőség áll előttünk.  

Az egyik a közvetlen termikus szétválasztás 

(termolízis), mely nagyon energiaigényes. 

A másik eljárás a víz szétválasztására a 

napfény révén (fotolízis), mely történhet 

fotobiológiai -, fotokémiai- és a foto- 

elektrokémiai módszerrel. 

A szerző úgy ítéli meg, hogy a jövőbeni 

hidrogén előállításához egyik módszer sem 

eléggé hatékony, de előrelépés lehet főként 

a félig áteresztő membránok esetében. 

A könyv részletesen foglalkozik a hidrogén 

előállítás legérdekesebbnek tekinthető 

eljárásával a víz elektrolízissel, amelyhez 

nagyon sok energia szükséges. A vizet, 

hogy elektromosan szét tudjuk választani, 

elektromosan vezetővé kell tennünk, egy 

sav vagy egy bázis hozzáadásával. Ha két 

elektródot az elektrolitba helyezzük és 

egyenfeszültséget vezetünk bele, akkor a 

pozitív elektródon, az anódon az oxigén, a 

negatív elektródon a katódon a hidrogén 

válik ki, a következő arányban: 

oxigén:hidrogén=7,936:1. (Ennyivel 

nehezebb az oxigén a hidrogénnél.) 

A szerző bemutatja az elektrolízis négy 

módszerét, melyeket érdemes 

megismernünk: 

* Hagyományos nyomású (1 bar környezeti 

nyomás) elektrolízis, 20 oC–on, soros 

kapcsolású folyadékcellákban. Hatásfoka 

kb. 60–70%. 

* Konvencionális, közepes nyomású (10 

bar) elektrolízis és magasabb hőmérséklet. 

Hatásfok >70% → áram megtakarítás. A 

rendszer hőszigetelése problematikus. 

* Szilárd anyagú elektrolízis. A folyékony 

elektrolit helyére egy teflonszerű membrán 

kerül, tiszta vízzel működik. A hatásfoka 

elérheti a 80%-ot. 

* Magas hőmérsékletű gőzelektrolízis. 

Ennél kerámiából készült magasnyomású és 

- hőmérsékletű, gázáteresztő, pórus 

szerkezetű cellákat alkalmaznak. Az üzemi 

nyomás 30 bar, a technológiai hőmérséklet 

kb. 1000 oC. A cellákba tiszta vízgőzt 

engednek. Hatásfok kb. 90%. Előnye, hogy 

a berendezés egyszerre működik 

átalakítóként és tárolóként. 

1998 óta ilyen berendezés látja el a H2 kutat 

a müncheni repülőtéren. 

A szerző megállapítása szerint annak 

ellenére, hogy az elektrolízis adja a 

legtisztább végterméket, a H2 – t, alig 

használják, mintegy 4 % -át, magas 

villamos igény miatt, mely a költségeket 

növeli. 

Pl. Rajna-Majna vidéken a klórgáz 

termelése során a mellékként keletkező H2–

t a földgázhoz keverik. 

A hidrogén szállításával és a tárolásával is 

részletes információt kapunk Ezek szerint a 

hidrogén mind a három halmazállapotában 

szállítható és tárolható, ez egy nagyon 

kedvező tulajdonságot jelent. 

Nagytávolságokon elsősorban acél- 

csővezetéken szállítják – gázállapotban -, 

akárcsak a földgázt. A cseppfolyós 

halmazállapotban is szállítható 

csővezetékben, csak jó kell hőszigetelni, pl. 

kétfalú csövekkel. A két cső között 

vákuumnak kell lennie. A hidrogén 

cseppfolyósítása – 253 oC –on lehetséges. 

A hidrogén raktározása mind a három 

halmazállapotában lehetséges: 

A hidrogéngáz tárolható pl. föld alatt 

tavernákban és sódómokban. 
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A tárolás szempontjából a leglényegesebb a 

sűrítési technológia biztosítása. Ennek során 

különbséget tehetünk nagy – és kis 

térfogatú tárolás vagy kis- és nagynyomású 

tárolás között. 

Ezek megoldásai lehetnek: 

* Nagynyomású – 200 bar - palackokban 

alkalmazott kistérfogatú tárolás (háztartás 

és közlekedés) 

* Cseppfolyós hidrogén (LH2) tárolása 

(kriotartály) és szállítása, hatékonyabb. Pl. 

Cape Kennedyn áll pl. egy 3800 m3-es 

kriotartály Ø- je 20 m és kb. 270 tonna 

cseppfolyós hidrogént képes befogadni. 

* Hidrogén tárolása un. fémhidridekben, 

t.u. a hidrogént a szivacshoz hasonló módon 

tárolják a rácsszerkezetükben, így 

kémiailag megkötik. Kedvezők az arányok 

magnézium alkalmazása esetén. A 

fémhidridtárolók előnyei közé tartozik az 

alacsony nyomás, a tárolt hidrogén nagy 

tisztasága, nincs párolgási veszteség és 

lehetőség nyílik az üzemanyagcella távozó 

hőjének felhasználására a hidrogén 

fölszabadításra. 

A könyv foglalkozik a hidrogén alkalmazás 

lehetséges veszélyeivel is. Kiemeli, hogy a 

hidrogéngáz „rossz” híréhez az alsó 

gyulladási határérték 4 térf. % is 

hozzájárult, amely a gáz – levegő keverék 

30 %-os H2 részesedésétől áll elő. (A felső 

gyulladási érték 75 térf.%). 

A könyvben nagyon részletes képet kapunk 

az üzemanyagcelláról és a különböző 

formáiról. Az üzemanyagcella előnye, hogy 

a hidrogénben tárolt kémiai energiát 

közvetlenül alakítja át árammá. Az 

üzemanyagcellában az elektrolízis 

megfordítása játszódik le. 

Az üzemanyagcellák típusai a következők: 

- Alacsony hőmérsékletűek 

üzemanyagcellák (járművek számára): 

* alkáli üzemanyagcella, AFC (Alkaline 

Fuel Cell), 

* membrán üzemanyagcella, PEFC (Proton 

Exchange Membran Fuel Cell), 

* direktmetanol- üzemanyagcella, DMFC 

(Direct Methanol Fuel Cell), 

- Magas hőmérsékletűek üzemanyagcellák 

(erőművek számára): 

* foszforsav – üzemanyagcella, PAFC 

(Phosphoric Acid Fuel Cell), 

* olvadt karbonát üzemanyagcella, MCFC 

(Molten Carbonate Fuel Cell), 

* oxidkerámia – üzemanyagcella, SOFC 

(Solid Oxide Fuel Cell) 

A könyv külön fejezetben vázolja fel a jövő 

hidrogén alapú gazdaság kialakulásának 

egyes múltbeli és jövőbeni lépéseit. Úgy 

véli, hogy most már „nincs visszaút” A 

feladat az, hogy a nagy erőműveket, melyek 

áramot termelnek, energia – erőművekké 

alakítsák át. Ennek során az energia három 

formája jelenik meg, mégpedig áram, távhő 

és hidrogén. Úgy véli, hogy a hidrogént így 

helyben – alternatív energiaforrások 

felhasználásával elektrolízis útján lehet 

előállítani. Erre példának a Dániában 

üzemelő partközeli szélparkokat említi és 

utal a Németországban létrejöhető 

szélparkokra.  

Persze a házi erőművek telepítésének is a 

lehetőségét sem szabad kihagyni. A tetőre 

szerelt napelemekkel termelt villamos 

energiával a hidrogént állíthatnak elő, mely 

a napszegény időszakban a ház 

energiaigényét kielégítheti. Az előállított 

hidrogén a család tulajdonában lévő 

hidrogén – autókat is el tudja látni 

üzemanyaggal. 

Véleménye szerint Izland és Hawai mellett 

Japánt, Nyugat – Kanadát és Floridát a 

hidrogénalapú gazdaság éllovasainak 

tekinthetjük. Európában négy–öt 

mintarégiót hoznak létre, ahol a 

hidrogénprojekteket kipróbálásra 

kerülhetnek. 

A könyvét végül azzal zárja, hogy „…. 

belátható időn belül a növekvő 

hidrogéngazdálkodás lesz majd a 

jellemzőbb…”. 

 

Dr. Barcsik József aranyokl. gépészmérnök 
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Borbély Lajos nyomában 
 

 

 KOHÁSZAT szaklapunk 2020. évi 

2-3 összevont számában jelent meg egy 

írásom a fentnevezett személyről olyan 

jelzővel, hogy „a fejlesztő”. Akkor úgy 

éreztem, hogy nem fogok hamarosan újra 

foglalkozni életével, mert elhunytának 

századik évfordulója csak 2023-ban lesz. 

Nem így történet. 

 Ez év április 15-én felhívtak a 

salgótarjáni Polgármesteri hivatalból, hogy 

egy úr, aki ott él, ahol Borbély Lajos 

született, a mai Szerbiában levő Csókán és 

az ő életével foglalkozik, kér és keres 

segítséget városunkból. Az érkezett 

megkeresés: 

  

„Tisztelt Polgármester Úr! 

 Csonti István vagyok Csókáról 

(Szerbia), Borbély Lajos (1843-1923) 

szülővárosából. Borbély Lajos nevét viseli 

az Önök egyik középiskolája is. Nyugdíjas 

építészmérnök vagyok, és szabadidőmben 

helytörténettel foglalkozok. Befejezés előtt 

áll Borbély Lajos családtörté-nete, ugyanis 

az édesapja volt a csókai Marczibányi 

uradalom tiszttartója, egészen haláláig 

1850-ig. 

Borbély Lajos még ifjúkorában 

elkerült Csókáról, keményen tanult és azok 

befejeztével egy nagyon szép és hasznos 

szakmai politikai és szociális karriert futott 

be, ami miatt hálából róla nevezték el egyik 

középiskolájukat és egy utcát városukba. 

Felnőtt korában csak pár alkalommal járt 

Csókán. 

Borbély Lajosról csak annyit tudni, 

amit az interneten elérhető, de az mind egy 

rövid életrajzi leírás. Feltételezem, hogy 

valaki megírta életrajzát. Ezért írtam 

Önnek. Kössön össze a személlyel, aki 

tudna nekem segíteni a részletes 

életrajzával kapcsolatban. Előre is 

köszönöm fáradozását. 

A családtörténetről szóló tanulmány 

felfed sok adatot a család csókai jelenlétéről 

és az alapítványról, amiből a Nagy iskola 

lett építve. 

Önnek és városának sok sikert 

kívánok. 

Tisztelettel” 

 

Elküldtem neki a bevezetőben 

említett leírásomat Borbély Lajosról, 

megköszönte. Kapcsolatunk további 

részletei nélkül kiemelem, hogy június 

elején eljött Salgótarjánba, személyesen 

akkor találkoztunk és látogatásának fő célja 

volt, hogy lefényképezze a Borbély 

emlékeinket a városban, így a Borbély 

Lajosról elnevezett szakiskolánk bejáratát – 

természetesen neve az épületen jól látható – 

és az acélgyári volt irodaházon levő 

emléktáblánkat. 

 

Kérte, milyen dokumentumaim 

vannak róla, csak az interneten elérhetőket 

tudtam átadni és a „Műszaki nagyjaink” 

könyvsorozatban megjelent életrajzát, 

amelyet könyvtáramból szkennelve 

küldtem el. Halálozási anyakönyvét az 

interneten csak Borbély Lajos feleségének 

segítségével tudtam megtalálni, mivel az 

anyakönyvben Borbéli néven írták be, a 

kereső rendszer ezt nem tudta azonosítani 

„Borbély” névvel.  

 

 
Borbély Lajosné, született Klein Etelka szülei 

voltak Klein János Soma volt iglói gimnáziumi 

tanár, majd polgármester és neje Scholtz Erzsébet. 
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Pár napja, szeptember 20-n ismét 

találkoztunk, elindult Iglóra, ahol Borbély 

Lajos nyugszik s elhívott, hogy menjünk 

együtt. Felvett Salgótarjánban, majd a Klein 

család sírboltjának meglátogatása után 

vissza is hozott: Borbély Lajos neje onnan 

származott, Klein Etelkának hívták. Tőle 

megtudtam, hogy nevének végén az y vagy 

i szereplése máshol is előfordult, s mutatott 

egy csókai sírkő felvételt, melyen szintén 

Borbéli név szerepelt. 

Nem csak a jeles kohászunk életével 

foglalkozik, minden elérhető adatot keres, 

kutat, amelyben a rokon személyeket is 

összegyűjteni akarja. Megígérte és most 

várhatom a lassan összeálló 

családtörténetet, magam is kíváncsi lettem 

rá. 

Liptay Péter 

 

 

 

Valaki érti ezt? 
 

 

Németország példát mutat. Sőt, vélt 

Uniós túlsúlya kapcsán legszívesebben 

kötelező követést írna elő a többi tagország 

számára. A 2000-ben elfogadott 

Energiewende törvénybe iktatta náluk az 

úgynevezett megújulókból termelt villamos 

áram átvételi elsőbbségén túl az átvételi árat 

is. E hihetetlenül magas, azóta is emelkedő 

átvételi tarifa a gyors megtérülés mellett 

extra profitot jelent az országot valójában 

vezető energetikai hatalmasságok számára. 

A német politika a környezet és a klíma 

kellemének védelmében ennél is tovább 

ment. Bezárni tervezi országa stabil 

villamos energia ellátásának alapját képező 

atom- és a kőszén erőműveket. S mivel a 

fejlődés nem áll meg, tervbe vette az ország 

energia fogyasztásának teljes karbon 

mentesítését. Ezzel megszüntetésre ítélve a 

kőolaj- és földgáz ipar létesítményeit is. Mit 

sem törődik azzal, hogy intézkedése az 

ENTSO-E1 tagországok villamos energia 

hálózatát is ellehetetlenítheti. A 

„széntelenségi” határidő pedig 

hétmérföldes léptekkel közeledik, 2030 

illetve 2050 képében. 

A hozzáértő természettudósok, 

gyakorló energetikai szakemberek 

kijózanító, megfontolásra intő véleménye -

melyet számítások igazolnak- zárt politikusi 

 
1 ENTSO-E = European Network of Transmission 

System Operators (Európai Villamosenergia 

Átviteli Hálózat) 

fülekre talál. Úgy tűnik, egyetlen 

törvényhozót sem érdekel az, hogy a valós 

veszélyt a napi gyakorlat 

eredménytelensége is alátámasztja. 

Mielőtt értékeljük a 2020 novemberi 

német megújuló áram termelés 

fogyasztókat sújtó pénzügyi eredményét, 

érdemes tisztáznunk, hogy a villamos 

teljesítmény igény Németországban napi 

72-75 GW. A hagyományos erőmű park 

mintegy 100 GW teljesítményre képes. Az 

elmúlt 20 esztendőben emellé kiépítettek 

mintegy 115 GW megújuló kapacitást is. Itt 

megjegyezzük, hogy míg a hagyományos 

erőmű park leadott teljesítménye a 100 GW, 

addig a megújulók teljesítő képessége 

csupán 25-35% (28-40 GW) körül 

ingadozik a nap- és széljárástól függően! 

Azonban az, hogy a körtét hasonlítják az 

almával, csupán a szakembereknek szúr 

szemet. A tömeget a hivatalos retorika a 

média segítségével naponta kápráztatja el 

féligazságokkal és szakmaiatlan 

csúsztatásokkal. 

Az ábrán a novemberi pénzügyi tény és 

következmény látható. Alatta a 

tényadatokat táblázatba foglalva is 

közöljük.  
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A zöld mező a hálózat üzemeltetők 

„megújuló” áram vásárlási kiadásait, míg a 

kék az aktuális tőzsdei árak alakulását 

mutatja. A piros színű terület a képződő 

napi veszteséget ábrázolja, mely havi 

szinten több mint 1,2 milliárd euró. 

 

 

 
A szél- és naperőművi termelés vesztesége Németországban (2020. nov.) 

 

 

Álljunk meg itt egy pillanatra! Értjük, 

hogy a veszteség „elszenvedője” a közel 60 

millió áram fogyasztó, a tőzsdén befolyt 

összeg pedig az áramkereskedőké… Ezért 

ez a veszteség nem is olyan nagy ügy… Az 

viszont már nehezebben „emészthető”, ha 

bele gondolunk, a természet- és környezet 

védelme a nap és szél technológia 

berendezéseinek gyártása, telepítése, 

üzemeltetése okán anyag- és 

energiapazarlással, hulladék gyártással, 

vagyis természet rombolással is párosul. 

A rózsaszín álmok tovább folytatódnak 

annak ellenére, hogy az áramtőzsdén 

hónapról hónapra tekintélyes veszteség 

képződik. A pénzügyi konstrukció 

természetesen olyan, hogy e veszteséget a 

lakosság és kisebb részben az ipari-, 

kereskedelmi- szolgáltatási vállalkozások 

finanszírozzák. Érthető a politikai vezetés 

nyugalma, hiszen a jogilag alapozott 

erkölcsileg csalárd pénzügyi rendszer jól 

működik. Zökkenőmentesen termeli a 

profitot a kitüntetett zsebekbe. A 

termelésben, villamos rendszer 
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szabályozásban „mindenki teszi a dolgát”, 

ahogy lehet. 

Ez az idillinek csak kevesek számára 

mondható állapot addig marad fenn míg az 

utolsó előtti atom és fosszilis áramtermelő 

blokkot be nem zárják. A rendszer 

összeomlása általában kijózanító hatású a 

legtöbb ember számára. Nem így a 

politikus. Ő először hibást (és nem hibát) 

talál, majd a megoldás élére áll. Ha van rá 

ideje. 

Abban csupán reménykedhetünk, hogy 

a negatív német tapasztalatok alapján a 

hazai illetékesek energia biztonságunk 

érdekében újra átgondolják a Nap- és Atom 

Stratégiát. 

 

Livo László 

 

 

„Északi Áramlat 2” földgázvezeték építésének befejezése 
 

 

2021. szeptember 6-án végeztek az 

Oroszországot Németországgal összekötő 

„Északi Áramlat 2” földgázvezeték utolsó 

csövének hegesztésével, amely a munka 

során a 200 858-ik cső volt. 

 

 
Az utolsó cső 

 

 

Németországot és Oroszországot a Balti-

tenger alatt már összeköti az „Északi 

Áramlat 1” nevű földgázgázvezeték, a 

beruházás során két párhuzamos 

csővezetéket fektettek le. Az elsővel 2011. 

májusra végeztek, amit november 8-án be is 

üzemeltek. A második lefektetése 2011–

2012-ben történt meg, s ezután indult meg a 

teljes kapacitású földgázszállítás. A 

szállítási kapacitás növeléséhez építették 

meg az „Északi Áramlat 2”-t, amely az 1-es 

ikervezetéke, szintén két párhuzamos 

csővezeték és ugyanazt a nyomvonalat 

követi a tenger alatt. 
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Az „Északi Áramlat 1 és 2” nyomvonala 

 

 

A távvezetékek kiindulópontja az 

oroszországi Portovaja - öbölben fekvő 

Viborgnál lévő kompresszorállomás, és 

innen a Balti-tenger alatt egészen a 

németországi Greifswaldig vezet. 

Mindegyik csővezeték hossza 1222 km, 

melyből orosz szárazföld alatt 1,5 km, orosz 

felségterületű vizek alatt 1,4 km, orosz 

gazdasági érdekeltségű tengeri terület alatt 

121,8 km, Finnországhoz tartozó gazdasági 

érdekeltségi területeken 735,3 km, svéd 

illetékességű részeken 506,4 km, dán 

területű vizek alatt 87,7 dán gazdasági 

övezetben 48,4 km, német gazdasági 

érdekeltségű övezetben 31,2 km, német 

területi vizeken 49,9 km, német szárazföldi 

területeken 0,5 km hosszú gázvezeték fut. A 

gázvezetékrendszerben kétszer-kettő 

párhuzamos csővezeték halad, amelyek 

névleges kapacitása egyenként évi 27,5 

milliárd köbméter, azaz összesen 110 

milliárd köbméter/év. A csövek átmérője 

1220 mm, falvastagsága 38 mm, üzemi 

nyomása pedig 220 bar. 

Az Északi Áramlatok legnagyobb forrása a 

Tyumenyi területen belül, a Jamali 

Nyenyecföldön, a Krasznoszelkupszki 

körzetben lévő Juzsno–Russkoje, a másik 

forrása a Jamal-félsziget mellett fekvő Ob-

Taz öbölben lévő földgázmező. A Gazprom 

jelezte, hogy a Stockholm gázmezőn 

kitermelt fölgáz nagy része is az Északi 

Áramlatokon jut majd el Európába. Ehhez 

azonban meg kell építeni a Stockholm-

mezőtől a Kola-félszigeten keresztül 

Viborgig vezető távvezetéket is. 

 

OE Offshore Engineers, September 7, 2021 

 

id. Ősz Árpád 

 

  

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Stockholm_g%C3%A1zmez%C5%91&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kola-f%C3%A9lsziget
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„Akinek a brennbergi bányát köszönhetjük …” 
adalékok egy selmeci izraelita gyökerű magyar bányamérnök portréjához 

 

 

Az idézőjelbe tett címmel jelent meg 1923. 

szeptember 1-jén a magyar zsidóság 

politikai hetilapjában, az Egyenlőségben 

egy Sopron környéki szenzációs döntésről 

szóló tudósítás. Ennek előzményeként a 

Budapesti Hírlap 1923. augusztus 2-án 

„Vajk Artúr bányagondnok legendás 

bátorságáról” írt. Emellett a fővárosi újság 

közölte a Magyar-Osztrák 

Határmegállapító Bizottság osztrák biztosa, 

Neugebauer István 1097/22. számú 

felterjesztését is. Idén van a 100 éves 

jubileuma az 1921. augusztus 28-ai és 

szeptember 8-ai ágfalvi összecsapásoknak, 

melyek végső eredményeként, 

népszavazást követően Sopron és környéke 

– így Brennbergbánya – nem került 

Ausztriához. Ennek következtében az 

1918/19-ben Selmecről Sopronba menekült 

főiskolának másodjára már nem kellett 

keresnie újabb otthont. Az ágfalvi 

ütközetekkel kapcsolatban közismert a két 

hősi halált halt főiskolás – Machatsek Gyula 

erdőmérnök- és Szechányi Elemér 

bányamérnök-hallgató – neve. E két ifjú 

mártír soproni kortársa volt Vajk Artúr 

(Hodrusbánya, 1893 – Budapest, 1966)2 

bányamérnök-igazgató, aki 1922-ben 

szintén küzdött az osztrákokkal 

Brennbergért. Lássuk is, hogy miként, de 

előtte menjünk vissza Selmecbányára, Vajk 

Artúr szülőföldjére és – röviden – essék szó 

a selmeci izraelita hitközségről, Vajk akkori 

közegéről. 

 

A selmeci izraelita anyakönyv szerint3 Vajk 

– Weisz Arthúrként – 1893. március 23-án 

született Hodrusbányán, Weisz Jakab 

kereskedő és Weichhern Anna fiaként, majd 

vallását megtartva 1909-ben Vajkra 

magyarosította családnevét. Izraelita 

vallásúként a selmeci líceumban 1911-ben 

jól érettségizett, többek között Tildy Zoltán 

későbbi magyar kormány- és államfővel 

együtt (az egykori miniszterelnökökről, 

akik selmeci diákok voltak, külön 

tanulmányt írtam). Vajk a líceumban tagja 

volt az irodalmi Petőfi-körnek, ahol szép 

szavalatai miatt jutalmakban részesült. 

Érettségi után, 1911-ben beiratkozott a 

helyi főiskolára, de – időközben tartalékos 

hadnagyként katonai kitüntetéseket 

szerezve a világháborús fronton – csak 

1920-ban, Sopronban kapott bányamérnöki 

oklevelet. Három testvérével (Árpád 

ügyvéd, Hugó kohász, Zsigmond 

kereskedő) és hősi halált halt sógorával, 

Singer Lajos bányaigazgatóval együtt 

végigharcolta a világháborút. A szintén 

izraelita öccse, Vajk Hugó (sz. 1894, 

Hodrusbánya) ugyancsak líceumi érettségi 

után 1912-ben iratkozott be a főiskolára 

bányamérnök-hallgatónak, majd 

vaskohómérnöki oklevelet kapott és 

mindketten az OMBKE tagjai voltak. 1919 

elején Selmecbánya cseh megszállásakor 

Vajk Artúrt és Vajk Hugót – mint főiskolás 

és helyi illetőségű magyar frontkatonákat 

(1. kép)4 – az édesapjukkal együtt 

internálták.5  

 

 

 
2  Vajk Artúr szakmai életútjáról két tanulmány is megjelent a Bányászati 
és Kohászati Lapokban. Faller Jenő: Vajk Artúr 1893-1966. In. Bányászati és Kohászati 
Lapok, 99. (1966) 8. sz. 569-570. (aug. 1.), Molnár László: Emlékezés nagyjainkra 
(1991). In. Bányászati és Kohászati Lapok, 124. (1991) 11-12. sz. 569-570. (nov. 1.) 
705.; Vajk Artúr maga is publikált: A brennbergi szénbányászat és a bécsi hajózható 
csatorna. In. Soproni Szemle, 4. (1940) 4-5. sz. 221-232. 
3  www.familysearch.org, selmecbányai izraelita anyakönyvek (letöltés: 
2021.08.09.) 
4  http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1916.jpg 
és http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1918.jpg (letöltés: 
2021.08.09.). A világháborús évek alatt (1915, 1916 és 1917) nem tartották meg az 
addig szokásos selmeci ballagást (valétát), ezért az 1916-os tabló a szövegében sem 
utal a valétára. Ehhez lásd Fricz-Molnár Péter: Adalékok az 1914 és 1918 közötti 
selmeci ballagásokhoz. In. OMBKE Hírlevél 1. (2021) 22. sz. 12-16. (jún. 4.) 
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_22.pdf 

(letöltés: 2021.08.09.). Az Egyenlőség hetilap cikkírója a selmeci 4 fivér világháborús 
küzdelmei okán (is) azzal zárja sorait, hogy „A Vajk-fiuk nevét be kell iktatni a magyar 
zsidóság aranykönyvébe.” Egyenlőség, 42. (1923) 35. sz. 7. (szept. 1.)  
5  A selmeczbányai ág. hitv. ev. líceumi főgimnázium értesítője az 
1910/11-iki tanévről. Selmecbánya, 1911. 32-33., 55., 60., 65.; Magyar 
bányamérnökök 1876-1999. (Szerk. Zsámboki László) Miskolc, 1999. 58.; Honvédségi 
Közlöny, 45. (1918) 71. sz. 1868-1869. (máj. 25.); Bányászati és Kohászati Lapok, 48. 
(1915) 45. évfolyam, rendkívüli szám 368-369. (nov. 20.), 51. (1918) 16. sz. 269. (aug. 
15.), 56. (1923) 18. sz. 37. (szept. 15.); Egyenlőség, 42. (1923) 35. sz. 7. (szept. 1.); A 
BKL 1915. novemberi rendkívüli – portrékkal megjelent – száma többek között 
Bertalan Albert selmeci főiskolai hallgató vagy Steiner Lajos főiskolai tanársegéd hősi 
haláláról is tudósított. Vajk Artúr líceumi osztálytársa volt Szentisványi Aladár, aki 
ugyancsak 1911-ben iratkozott be a főiskolára erdészhallgatónak, míg 1912-ben Vajk 
Hugó esetében ugyanez volt a helyzet Király Lajossal, a líceum-igazgató fiával. 

http://www.familysearch.org/
http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1916.jpg
http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1918.jpg
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_22.pdf
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1a. és 1b. kép: Vajk Artúr bmh. (1916) és Vajk Hugó kmh. (1918) selmeci tablófotói, melyeken 

a helyi főiskolás és selmeci testvérpár katonaruhában látható, a kitüntetéseikkel. 

 

Vajk Artúr bő két évtizedes – a dualizmus 

második felére esett, fiatalkori – selmeci 

életében a helyi izraelita (zsidó) 

hitközösség jelentős fejlődésen ment 

keresztül. E fejlődés egyes részelemeit 

röviden azért ismertetem, mert ezáltal – a 

szlovák többségű nyelvi közegben a 

főiskola magyarosító szerepe mellett – 

jobban megérthető, hogy miként 

alakulhatott „egy bátor, elszánt magyar 

bányamérnök … egy magyar ember 

páratlan vakmerőséggel párosult 

hazafiassága”, aki „régi és tekintélyes 

magyar-zsidó család sarja” volt.6  

 

  
2a. és 2b. kép: A selmeci zsinagóga kívül-belül, a külső felvételen (1905 k.) háttérben a leendő ifjúsági köri 

otthon épülete látszódik. 

 

 
6  Budapesti Hírlap, 43. (1923) 172. sz. 4. (aug. 2.); Egyenlőség, 42. (1923) 
35. sz. 7. (szept. 1.)    
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Vajk 1893-as születése előtt nem sokkal 

épült Selmecen a neoklasszicista stílusú új 

zsinagóga7 (2. kép, ma sörfőzde), ahol 

1895-től kizárólag magyar nyelvű egyházi 

beszédeket tartottak. 1904-ben selmeci 

rabbinak az országos rabbi szemináriumot 

végzett, magyar honosak pályázhattak és a 

jelentkezőnek „úgy a magyar, mint a német 

hitszónoklat tartására teljesen” képzettnek 

kellett lennie. A rabbinak évi 3000 korona 

(mai értéken közel 5,4 millió forint) 

fizetésért és lakpénzért, továbbá a 

„szokásos mellékjövedelemért a rabbi 

funkciókon és anyakönyvvezetésen kívül a 

helybeli közép- és leányiskolákban a 

hitoktatást és az izraelita elemi 

népiskolában a hitoktatás felügyeletét” 

kellett ellátnia. Kántornak is csak magyar 

honos pályázhatott. A selmeci hetilapban az 

1890-es években – a vallási türelem 

jegyében – rendre közzétették az izraelita 

naptárat is és a városi tanács a hitközségi 

tanítóknak szintén biztosított 

fajárandóságot (20 köbmétert). A hitközség 

elnökei a városi értelmiségi-gazdasági 

elithez tartoztak, többek között Kapp Jakab 

(1892) és Tandlich Ignác (1905) is városi 

orvos, Goldstücker Márk (1903) ügyvéd, 

Engel Zsigmond (1917) nagykereskedő 

volt, ő emellett az 1910-es években 

működött, líceumi tanárok dominálta helyi 

szabadkőműves kör, a Bányamécs mester 

fokú tagja is volt. Az anyakönyvi 

kerületként eljárt selmeci hitközségnek 

elemi népiskolája és (a Leányvár mellett ma 

is meglévő) temetője, továbbá 1898-től 

nőegylete, 1912-től leányegylete is volt. Az 

1890-es években a hitközségi iskola javára 

a városi vigadóban jótékonysági bált is 

rendeztek és az 1910-es évek elején a 

nőegylet a főiskolai „diákasztal” vagy 

„mensa” részére pénzadományokat tett, 

majd 1914-ben hadikölcsönt is jegyzett. 

1916 év végén a selmeci zsinagógában is 

megtartották a Ferenc József halála okán a 

gyász- és IV. Károly új király kapcsán a 

koronázási istentiszteletet. Az izraelita 

(zsidó) vallású városi kereskedőpolgárok is 

fokozatosan erősödtek. Ezt jól kifejezi, 

hogy az 1885-től központi akadémiai 

épületben – a főtéri Fritz-házban – 1880 

körül az „őspatrícius” evangélikus Ertl 

Vilmosnak, majd 1910 környékén az 

izraelita Ernst Zsigmondnak volt 

üzlethelyisége (3. kép).8  

 

  
3a. és 3b. kép: A leendő akadémiai igazgatóság Ertl Vilmos üzletével (1880 k.) és a főiskolai rektorátus Ernst 

Zsigmond boltjával (1910. k.) 

 

 
7  https://www.banskastiavnica.travel/hu/mit-kell-latni/helyek-es-
muemlekek/zsinagoga/ (letöltés: 2021.08.09.) 
8  Selmeczbányai Híradó, 3. (1892) 27. sz. 107. (júl. 3.), 4. (1893) 4. sz. 14-
15. (jan. 22.); 4. (1893) 11. sz. 44. (márc. 12.), 15. (1905) 1. sz. 3-4. (jan. 1.); 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 38. (1895) 51. sz. 812. (dec. 19.); Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltár P1083-I-38-CXXVII-1915-232; www.familysearch.org, 
selmecbányai evangélikus születési anyakönyvek: 1848.12.25. Ertl Vilmos; 
selmecbányai izraelita anyakönyvek: 1897.06.07. Ernst Zsigmond (letöltés: 
2021.08.09.); Selmeczbányaiak emlékkönyve. Budapest 1936. 146.; Egyenlőség, 22. 

(1903) 24. sz. 9. (jún. 14.), 23. (1904) 9. sz. 10. (febr. 28.) és 23. sz. 12. (jún. 5.), 36. 
(1917) 2. sz. 15. (jan. 13.); Belügyi Közlöny, 3. (1898) 15. sz. 361. (aug. 1.), 17. (1912) 
53. sz. 445. (dec. 15.); https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-
alapjan-1754-tol/ (letöltés: 2021.08.09.); Bányászati és Kohászati Lapok, 44. (1911), 9. 
sz. 656. (máj. 1.); A Bánya, 5. (1912) 21. sz. 6. (máj. 26.); Selmecbányai Hírlap, 24. 
(1914). 50. sz. 4. (dec. 13.); 1920 után Ernst Zsigmond és Engel Zsigmond selmeci 
kereskedők Csehszlovákia állampolgárai lettek: Prágai Magyar Hírlap, 15. (1936) 92. 
sz. 9. (ápr. 26.) és Palatinus József: A hazai és külföldi páholyokban illegálisan működő 
magyarországi szabadkőművesek névsora 1920-tól 1938-ig. Budapest, 1939. 44-45.  

https://www.banskastiavnica.travel/hu/mit-kell-latni/helyek-es-muemlekek/zsinagoga/
https://www.banskastiavnica.travel/hu/mit-kell-latni/helyek-es-muemlekek/zsinagoga/
http://www.familysearch.org/
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
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Az 1910-es hivatalos népszámláskor a 

többnyelvű, -nemzetiségű és -vallású 

bányavárosban az izraeliták száma – a 15 

170 fős polgári népességen belül közel 3,5 

% – 527 volt (pont, mint 1900-ban) és ők 

javarészt magyar anyanyelvűek voltak. Az 

1900-as évek első két évtizedében az 

izraelita vallású selmeci licisták döntően 

magyar anyanyelvűek voltak és a – nem 

csak selmeci illetőségű családokból érkezett 

– beiratkozott diákokon belüli számarányuk 

is folyamatosan nőtt. A licisták között 

1905-ben 12, 1910-ben 19, míg 1915-ben 

22 % volt izraelita vallású és ők mind tudtak 

magyarul.9 Nagy hiány, hogy a selmeci 

főiskola vonatkozásában nincsenek hasonló 

hallgatói statisztikák.10 Mindenesetre Vajk 

–1909-ig Weisz– Artúr selmeci 

izraelitaként iratkozott be a helyi főiskolára, 

ahonnan 1920-ban bányamérnökként 

Brennbergre vezetett a szakmai útja, hogy 

aztán 1922-től bányavezetőként egyben 

ottani magyarországi honmentő is legyen. 

Jöjjön tehát 1922-ből a Sopron melletti, 

majd egy évszázad előtti – nemzetközi 

megállapodást eredményezett – 

„szenzációs” történet! 

 

A nehéz körülmények között kitermelt, de 

jó „szenéről híres brennbergi bányát a 

határmegállapító-bizottság az ország 

felosztásakor részben Ausztriának, részben 

Magyarországnak ítélte. Az igazgatósági 

épületek és a nem-termelő aknák nagy része 

nekünk maradt. Az egyetlen működésben 

levő akna, az Ilona-Borbála, amely naponta 

20 vagon feketeszenet termel, Ausztriának 

jutott.11 A bánya gondnoka, Vajk Arthur 

ebbe a megoldásba nem nyugodott bele. 

 
9  A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlása. I. rész, 
Budapest, 1912. 25., 43., 45.; A selmeczbányai ág. hitv. ev. lic főgimnázium értesítője 
az 1905/06-iki tanévről. Selmecbánya 1906. 50.; A selmeczbányai ág. hitv. evang. lic. 
főgimnázium értesítője az 1910/11-iki tanévről. Selmecbánya 1911. 34.; A 
selmeczbányai ág. hitv. ev. liceumi főgimnázium értesítője az 1905/06-iki tanévről. 
Selmecbánya 1916. 36. Ugyanekkor a másik selmeci középiskolába, a katolikus 
(piarista) gimnáziumba alig egy-egy izraelita diák járt.     

Évekig tartó, kemény, szívós harcot kezdett 

azért, hogy a rendkívül dús energiaforrást 

megszerezze Magyarország számára és az 

osztrák hatóságokkal, a környékbeli 

lakossággal, az entene-missziókkal való 

hadakozás során, nyílt hadüzenettől sem 

riadt vissza. Annak az entente bizottságnak, 

amely az ő agitációjának eredményeképpen 

a határ-megállapítás felülvizsgálására 

kiszállt Brennbergben, Vajk kijelentette, 

hogy amennyiben kérését nem teljesítik és 

az Ilona-aknát nem adják vissza 

Magyarországnak, úgy minden nap, a 

rendelkezésére álló és őt bárhová is követni 

kész kétezer magyar érzelmű 

bányamunkásával fog akaratának 

ellenállhatatlanul érvényt szerezni. Ez a 

kijelentés döntött. Még maga a bizottság 

osztrák tagja sem vállalta annak a 

kockázatát, hogy állandó harcot idézzen fel 

a brennbergi szénért Brennberg 

munkásaival és a bizottság most már 

végérvényesen Magyarországnak ítélte az 

Ilona-aknát, amelynek naponta 20 vagon 

kitűnő szenet köszönhetünk (4. kép, 

Récény).”12  

A világháborús frontot kitüntetésekkel 

megjárt, volt hadnagy Vajk Artúr 

bányamérnök erélyessége fenyegetően 

hathatott az 1921-ben Ágfalvánál kétszer is 

megfutamított osztrákoknak, így ezt 

követően (1923 első félévében) a 

„brennbergi kőszénbánya gondnoka írásban 

is megkapta az Osztrák-Magyar 

Határmegállapító Bizottság szenzációs 

döntését”, melyhez térképmelléklet is 

tartozott (5. kép, 1928-ból), miszerint 

 

10  Ehhez lásd Sági Éva: Az I. világháború hatása a selmecbányai bányászati 
és erdészeti főiskola hallgatóságára – rövid áttekintés. In. Trianon és a magyar 
felsőoktatás III. Budapest, 2020. 71-86. 
11  Világ, 13. (1922) 285. sz. 4. (dec. 15.) 
12  Egyenlőség, 42. (1923) 35. sz. 7. (szept. 1.); 
https://fortepan.hu/hu/photos/?q=r%C3%A9c%C3%A9ny (letöltés: 2021.08.09.)  

https://fortepan.hu/hu/photos/?q=r%C3%A9c%C3%A9ny
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4. kép: A récényi Ilona akna Ausztriában (1934, Fortepan/Schermann Ákos) 

 

 

„I. Ausztria elismeri, hogy a Borbála-Ilona 

akna kiaknázásának egységesen kell 

történnie és úgy jelenlegi, mint jövő 

terjedelmében, osztrák területen is a magyar 

bányahatóságok felügyelete alatt kell 

állania. A bányászok és egyéb 

alkalmazottak a magyar munkásügyi 

törvényhozásnak lesznek alárendelve 

(munkatartam, bérezés, biztosítás stb.), még 

azon esetben is, ha osztrák területen vannak 

foglalkoztatva. Az osztrák bányahatóság 

mindössze azt a jogot tartja fenn magának, 

hogy tájékozódás címén a bányát 

megtekinthesse és a bányatérképeket 

megvizsgálhassa. 

II. A bánya rendőri és vámügyi biztossága 

céljából Ausztria kötelezi magát, hogy 

Récény község 65. számú kataszteri 

részleteihez tartozó területen (mellékelt 

vázlaton vörössel jelölve) egy osztrák 

csendőr- és vámőrcsoportot létesít. Ez az 

óvórendszabály biztosságot nyújtand a 

bányavállalatnak minden esetleges 

szándékosan elkövetett rombolás ellen 

(szabotázs, rosszakarat). Az osztrák 

csendőrség mindent el fog követni, hogy a 

bányaberendezések és munkáslakások 

területén a rendet biztosítsa, alkalmazni 

fogja mindazokat a rendszabályokat, 

melyek foganatosítására a bányavezetőség 

által felszólíttatik, azon kikötéssel 

természetesen, hogy a kért rendszabályok 

nem lépik túl a magyar bánya- és 

munkástörvények kereteit. Ausztria arra is 

kötelezi magát, hogy kártalanítja a 

bányatársaságot a saját csendőrsége 

felügyelete alatt álló területen elkövetett 

szabotázsból vagy rosszakaratú 

rombolásból származó károkért. 

III. Ausztria a Borbála-Ilona akna 

kiaknázásához szükséges anyagok 

(elsősorban fa) vámmentes kivitelét 

megengedi. 

IV. Ausztria fölfüggeszti 1922. március 21-

én kiadott rendeletét (162. számú rendelet 

szénkutatás és kiaknázás tárgyában, 

Burgenland területén) Récény, Lakfalva és 

Lakompak községek területének azon 

részén, mely mellékelt vázlaton kék 

vonallal van jelölve, azon egész időtartam 

alatt, melyre a bányatársaság Eszterházy 

herceggel Brennberg környéke 

szénkiaknázása tárgyában kötött szerződése 

szól. Ausztria biztosítja ily módon a 

bányatársaság összes jogait, melyek jelzett 

szerződésből erednek. 



25 
 

 25 

Fenti kötelezettségeket hivatalosan az 

osztrák kormány nevében terjesztem ön elé. 

Neugebauer s. k.”13  

 

Mindezekre tekintettel – és lényegében a 

fentiek szerint – a határmegállapító 

bizottság kiegészítette az 1922. december 

12-én tartott ülésén hozott határozatát. 

Ennek eredményeként az 1924. július 31-ei 

soproni újabb ülésen – Träger Ernő magyar 

és Neugebauer osztrák, valamint Jocard 

francia kiküldött, bizottsági elnök 

jóváhagyásával – megszületett a „Jogi 

jegyzőkönyv a brennbergi bányák 

művelésére vonatkozólag” című 

nemzetközi egyezmény. Ezt francia 

(eredeti) és magyar nyelven (hivatalos 

fordítás) a hazai hivatalos lapban, a 

Budapesti Közlönyben 1928. május 10-én 

hirdették ki, amivel a nemzetközi 

egyezmény a belső jog részévé is vált.14  

 

 

 
5. kép: Jogi jegyzőkönyv a brennbergi bányák művelésére vonatkozólag nemzetközi megállapodás 

térképmelléklete [Budapesti Közlöny, 62. (1928) 107. sz. 7.]. 

 

 

Az egyezmény „garantálta az Ilona akna 

gazdasági egységét, a magyar 

bányaigazgatás fenntartását 1963-ig, 

továbbá az Esterházyval kötött bérleti 

szerződés hatályát annak lejártáig … 

Ausztria nem mondott le felségjogairól, 

közigazgatásilag a garanciális terület is 

hozzá tartozott. A gazdasági egység úgy 

működött, hogy a récényi Ilona akna és a 

brennbergi aknák között közvetlen 

földalatti átjárást biztosítottak.”15 Ezzel az 

osztrák területre került Récény (Ritzing) és 

 
13  Budapesti Hírlap, 43. (1923) 172. sz. 4. (aug. 2.) 
14   Budapesti Közlöny, 62. (1928) 107. sz. 6-7. A nemzetközi 
megállapodáshoz hosszú út vezethetett, a bányamunkások okán tudósításban 
érdekelt Népszava államközi vitákról és népszövetségi magyar fellebbezésekről is 
tájékoztatott. Népszava, 50. (1922) 57. sz. 3. (márc. 10.) és 290. sz. 6. (dec. 21.)    
15  Sipos Antalné: Szabotázs Brennbergbányán. In. Archivnet 4. (2004) 5. 
sz. (a Magyar Nemzeti Levéltár online szakfolyóirata: 

a magyarországi Brennbergbánya egy 

sajátos – az ottani aknák miatt részben 

földalatti – gazdasági uniót és továbbra is 

összetartozott együttműködési közösséget 

alkotott.  

 

1922 után, tíz évvel később Vajk és 

Brennbergbánya (6. kép16) újra országos 

sajtóvisszhangot kapott, ugyanis 1932. 

június 8-án avatták fel Brennbergbányán – 

az avatáson mindenkinek a gomblyukában 

jelvény volt a következő fölirattal: Ehre das 

https://archivnet.hu/gazdasag/szabotazs_brennbergbanyan.html, letöltés: 
2021.08.09). Az államközi egyezményt említi még Környei Attila: A brennbergi bánya 
és munkásmozgalom vázlatos története. In. Soproni Szemle, 22. (1968) 3. sz. 220.  
16 

 https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/17632/?list=eyJxdWV
yeSI6ICJicmVubmJlcmcqICJ9 (letöltés: 2021.08.09.) 

https://archivnet.hu/gazdasag/szabotazs_brennbergbanyan.html
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/17632/?list=eyJxdWVyeSI6ICJicmVubmJlcmcqICJ9
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/17632/?list=eyJxdWVyeSI6ICJicmVubmJlcmcqICJ9
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Alter! (Tiszteld az öregkort!) – az akkori 

Magyarország első bányász nyugdíjas 

otthonát és az ünnepség során elismerték 

Vajk bányaigazgató humánus és szociális 

gondolkozását. Ennek ellenére időnként 

sztrájkkal is szembesült és 1938-ban az 500 

méter mélységben sztrájkoló 400 

bányászhoz maga szállt le tárgyalni.17 

 

  
6. és 7. kép: Sopron környéki térkép Brennberggel, Récénnyel (1856, Ödenburg pirossal áthúzva, helyette 

Sopron írva) és Vajk Artúr (1960 k.) 

 

A Sopron környéki 100 évvel ezelőtti 

honvédő küzdelmek idei centenáriumakor 

emlékezzünk a volt OMBKE tag Vajk Artúr 

(7. kép) igazgató-bányamérnökre is, akinek 

a korabeli laptudósítások szerint 

„Magyarország a brennbergi bányának és a 

brennbergi szénnek a magyar nemzeti 

vagyon számára való megszerzését és 

megtartását köszönheti”.18 Az egykori 

selmeci polgár Vajk Artúr egy évszázad 

előtti akna- és szénmentő akciója emléke 

előtt Selmecbánya ősi jelmondatával 

hajtsunk fejet: Unicuique suum 

(Mindenkinek a magáét)! 

 

Fricz-Molnár Péter 

  

 
17  MTI Napi Hírek, 1932.06.08 [0276]; Népszava, 60. (1932) 120. sz. 2. 
(jún. 11.); Pesti Napló, 89. (1938) 103. sz. 4. (máj. 7.) 1932-ban Peyer Károly 
szociáldemokrata országgyűlési képviselő mondta a köszöntőbeszédet. 
18  Egyenlőség, 42. (1923) 35. sz. 7. (szept. 1.). A fényképet közli Faller J.: i. 
m. 569. Vajk izraelita gyökereit csak a magyar zsidóság hetilapja emelte ki, a 
Budapesti Hírlap erre nem utalt. A zsidó hetilap – névtelen – cikkírója, a „lapunk egyik 
barátja” számos családi részletinformációt közölt, testvérekről is – ezzel némileg a 
bennfentesség látszatát keltve –, így az sem kizárt, hogy a cikkíró maga Vajk Artúr 
(esetleg valamelyik testvére, rokona közeli barátja vagy szaktársa) volt. Vajk helyi – 
gazdasági- és területi érdekvédő – akciójáról a korabeli napilapok vagy más 
kiadványok (pl. Külügyi Közlöny, MTI napi hírek) nem tudósítottak. Ennek oka lehetett 

az ügy helyi és bányászati szakkérdésnek tekintése és talán az is, hogy az ún. numerus 
clausus törvénykezést (1920. évi XXV. törvénycikk) követő történeti időszakban egy 
magyar-zsidó bányamérnök akciója csak mértékletes publicitási értékkel bírt. Az 1949 
utáni nekrológok pedig elsősorban a szakmai pályafutást ismertették és a 
közvélekedés az 1945 után negatívan megbélyegzett „irredenta, soviniszta” szóval 
párosította az 1920-as évek eleji területvédő akciókat, így azokat számos esetben 
maguk az érintettek is kihagyták az önéletrajzaikból, különösen amennyiben – a 
továbbfoglalkoztatást, az egzisztenciát befolyásoló – különféle (pl. igazolási, „B-
listás”) eljárás alá is kerültek. Mindezek mellett Vajk Artúr 1922-es brennbergbányai 
vezetői pályafutása kezdete további kutatásokat igényelhet. 
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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

 

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

 

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu

