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H í r l e v é l 
 

2021/44 

2021.11.08. 

 

 

   
 

 

 

Rövid emlékeztető az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület Választmányi Üléséről 
 

 

Az ülés időpontja: 2021. november 5.  

Helyszín: Dorog, József Attila Művelődési 

Központ  

 

Az Elnök köszöntötte a Választmány 

tagjait, az állandó meghívottakat és a 

további résztvevőket és megállapította, 

hogy a Választmány határozatképes (14/23 

fő (11 fő jelen, 3 fő on-line)).  

A választmány egyhangúlag elfogadta az 

2021/V-1 számú határozati javaslatot: 

jegyzőkönyv vezető Zelei Gábor, 

jegyzőkönyv hitelesítő Kőrösi Tamás. 

 

A Választmány - további napirendi pontra 

javaslat nélkül - 2021/V-2. számú 

határozattal egyhangúlag elfogadta a 

kiküldött napirendet.  

 

A választmányi ülés napirendje: 

1. A 100. éves Dorogi Helyi Szervezet 

köszöntése 

2. Elnöki megnyitó. Előadó: Dr. Hatala Pál, 

elnök 

3. Tájékoztató az Egyesület aktuális 

pénzügyi helyzetéről, a Múzeum krt-i 

lakás értékesítésének állásáról. Előadó: 

Zelei Gábor, ügyvezető igazgató 

4. Tájékoztató az OMBKE 2021. évi (össz-

egyesületi) rendezvényeiről. Előadó: 

Kőrösi Tamás, főtitkár 

5. Tájékoztató a BKL 

szerkesztőbizottságairól és a nyomtatott 

BKL-ek fizetőssé tételéről 2022-től 

Előadó: Kőrösi Tamás, a Kiadói 

Bizottság elnöke 

6. Az Alapszabály Bizottság előterjesztése 

az OMBKE Alapszabályának 

módosításával kapcsolatos tisztújítás 

folyamatáról, a Jelölő Bizottság 

felhatalmazásáról. Előadó: Lengyel 

Károly, az Alapszabály Bizottság elnöke 

7. Előterjesztés az OMBKE 112. 

Rendkívüli Küldöttgyűlésének 

időpontjáról, helyszínéről, napirendjéről 

és előterjesztéseiről, továbbá a gyűlésen 

érvényesítendő egészség-biztonsági 

intézkedésekről. Előadó: Kőrösi Tamás, 

főtitkár 

8. Egyebek 

 

*** 

 

1. Napirendi pont: A 100. éves Dorogi 

Helyi Szervezet köszöntése 
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Gleviczky István, a Dorogi Helyi 

Szervezet elnöke tartott tájékoztatást a 

szervezet elmúlt 100 éve 

legmeghatározóbb eseményeinek 

felelevenítésével. 

 

Ezt követően Egyesületünk elnöke az 

alkalmi gravírozással ellátott OMBKE 

Nagy Plakettjét adta át a Helyi 

Szervezetnek, melyet Glevitczky István 

elnök vett át. 

 

2. Elnöki megnyitó. 

Mi történt a két választmányi ülés, 2021. 

08.31. és 11.05. között? Tájékoztatás az 

előző választmányi ülést követő 

intézkedésekről, eseményekről. Előadó: 

Dr. Hatala Pál, elnök 

2021/V-3. A Választmány az elnök 

tájékoztatását a két választmányi ülés 

közötti eseményekről egyhangúlag 

tudomásul vette. 

 

3. Tájékoztató az Egyesület aktuális 

pénzügyi helyzetéről, a Múzeum krt-i 

lakás értékesítésének állásáról. Előadó: 

Zelei Gábor, ügyvezető igazgató 

A 2021/V-4. számú határozat: a 

Választmány az ügyvezető igazgató 

tájékoztatását a 2021. évi 1-9. havi 

pénzügyi helyzetről egyhangú 

szavazással tudomásul vette.  

 

4.  Tájékoztató az OMBKE 2021. évi 

(össz-egyesületi) rendezvényeiről. 

Előadó: Kőrösi Tamás, főtitkár 

 

A választmány tagjai közül néhányan tettek 

kiegészítést az elhangzott tájékoztatóhoz, 

majd a 2021/V-5. számú határozattal a 

Választmány a tájékoztatást egyhangúlag 

tudomásul vette. 

 

5. Tájékoztató a BKL 

szerkesztőbizottságairól és a 

nyomtatott BKL-ek fizetőssé tételéről 

2022-től. Előadó: Kőrösi Tamás, a 

Kiadói Bizottság elnöke 

A Választmány 2021/V-6. számú 

határozatával, egy ellenszavazat és két 

tartózkodás mellett többségi szavazattal 

elfogadta, hogy 2022. január 1-jétől a BKL 

egyes nyomtatott példányszámaihoz, 

előzetes kérésre példányszámonként 1.500 

Ft megfizetése mellett juthatnak a tagok, 

míg a lapok interneten olvasása a tagoknak 

ingyenes.  

 

6. Az Alapszabály Bizottság előterjesztése 

az OMBKE Alapszabályának 

módosításával kapcsolatos tisztújítás 

folyamatáról, a Jelölő Bizottság 

felhatalmazásáról. Előadó: Lengyel Károly, 

az Alapszabály Bizottság elnöke 

A részletes tájékoztatót követően a 

Választmány a tájékoztatást 2021/V-7. 

számú határozatával egyhangúlag 

elfogadta. 

 

7. Előterjesztés az OMBKE 112. 

Rendkívüli Küldöttgyűlésének 

időpontjáról, helyszínéről, napirendjéről és 

előterjesztéseiről, továbbá a gyűlésen 

érvényesítendő egészség-biztonsági 

intézkedésekről. Előadó: Kőrösi Tamás, 

főtitkár 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület 112. RENDKÍVÜLI 

KÜLDÖTTGYŰLÉSE 2021. november 

20-án, szombaton 11:00 órakor kezdődik. 

Helyszín:  

OMBKE székház, 1107 Budapest, Hízlaló 

tér 1. A rendkívüli közgyűlésre és annak 

napirendjének vonatkozó tájékoztatást 

egyhangúlag fogadta el a Választmány a 

2021/V-8. számú határozatával.  

 

8. Egyebek 

A Dorogi Helyi Szervezet Elnöke 

emlékérmet és a szakestély nagy- és 

kisméretű kupáját adta át az Egyesület 

elnökének a 100. évforduló alkalmából.  
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M E G H Í V Ó 
 

az 

 

Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület 
 

2021. november 20-án, szombaton 11:00 

órakor kezdődő 

 

 

112. RENDKÍVÜLI 

KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE 
 

 

Helyszín: 

1107 Budapest, Hízlaló tér 1. 

 

 

NAPIREND 

 

Himnusz 

 

Elnöki megnyitó 

 

Köszöntések 

 

Előterjesztés az Alapszabály módosítására 

 

Hozzászólások, indítványok 

 

SZÜNET 

 

Határozatok 

 

Elnöki zárszó 

 

Bányász-, Kohász- és Erdész Himnusz 

 

Kérem tagtársainkat, hogy a 

Küldöttgyűlésen az egészségvédelmi és 

járványügyi szabályokat tartsák be és 

lehetőség szerint egyenruhában jelenjenek 

meg. 
 

*  *  * 
 

A Küldöttgyűlés nyilvános, melyen a 

küldöttek és a tiszteleti tagok szavazati 

joggal, az Egyesület többi tagja (egyéni és 

pártoló jogi tagok) tanácskozási joggal 

vehetnek részt. 
 

*  *  * 
 

A regisztráció kezdete: 10:00. 
 

*  *  * 
 

A 112. Rendkívüli Küldöttgyűlést az 

Alapszabály 9§ (5) pontja adta 

felhatalmazás alapján hívtam össze a 111. 

Küldöttgyűlésen az Alapszabály-módosítás 

érdekében. Ezen pont alapján a 

meghirdetett időpontban a jelenlévő 

küldöttek és tiszteleti tagok számától 

függetlenül a Küldöttgyűlés 

határozatképes. 
 

 

Jó szerencsét! 

 

 

Dr. Hatala Pál 

elnök 
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100 éves a Dorogi Helyi Szervezet 
 

November 5-én ünnepeltük a Dorogi Helyi Szervezet 100 éves fennállását. Az ünnepség egyik 

jeles eseménye volt az emlékoszlop avatás és a dorogi galériában centenáriumi kiállítás 

megnyitása. 

 

  
Az OMBKE Dorogra kihelyezett Választmányi 

ülésén Glevitzky István, a helyi szervezet elnöke az 

OMBKE Nagyplakett kitüntetését vette át Hatala 

Páltól, az OMBKE elnökétől 

A kiállítás megnyitóján Hatala Pál, az OMBKE 

elnöke emléklapot adott át a 65 éve OMBKE tag 

Solymár Juditnak és Péter Vilmosnak. 

Fotó: Korompay Péter Fotó: Korompay Péter 
  

  
Emlékoszlop avatása Emlékoszlop avatása 

Fotó: Czéch Zoltán Fotó: Czéch Zoltán 

  

  
 Szepesi Zsuzsanna és Korompay Péter 

Fotó: Zelei Gábor Fotó: Zelei Gábor 
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Az emlékoszlop állítás ötletgazdása Glevitzky István, a Dorogi Helyi Szervezet elnöke volt, aki 

avató beszédet tartott. Beszéde után K. Kovács József fafaragó művész a centenáriumi 

emlékoszlop történetét és tulajdonságát ismertette. Az emlékoszlopon Selmecbánya címere 

mellett az OMBKE és a Dorogi Helyi Szervezet új címere található. 

A kopjafa felavatása után a Dorogi Galériában a Centenáriumi kiállítást Hatala Pál, az OMBKE 

elnöke nyitotta meg, Szepesi Zsuzsanna szavalata kíséretében, majd Hatala Pál kitüntetést adott 

át a 65 éve OMBKE-tag Solymár Juditnak és Péter Vilmosnak. A Dorogi Szénmedence 

Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma nevében Bánhidi József „Sínszeg díj” kitüntetést adott át 

Hatala Pálnak, Glevitzky Istvánnak és Korompay Péternek. A kiállítás megnyitását itt nézheti 

meg, a Sínszeg díjak átadását pedig itt. 

 

 

Megjelent a BKL Kohászat legújabb száma 
 

 

Tisztelt Tagtársak, 

 

 

A BKL Kohászat 2021/3-4. száma már 

elérhető az Egyesület Honlapján. 

 

A nyomtatott lapok is hamarosan postázásra 

kerülnek. 

 

Jó szerencsét! 

 

Balázs Tamás 

felelős szerkesztő 

 

 

 
 

 

 

 

  

https://youtu.be/R1euYb-Tr-w
https://youtu.be/JPoAYBXjTdA
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/Kohaszat_2021_3_4_szam.pdf
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M E G H Í V Ó 
 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

a Magyar Bányászati Szövetség és  

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szakmai támogatásával 

 

ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIÁT 
szervez 

 

2021. november 17-19-én 
 

a bányászatban és a geotermiában tevékenykedő felső- és középvezetők, 

 a fejlesztésben érintett szakemberek részére 

a hazai bányászatot és geotermiát érintő aktuális kérdésekről 

 

Helyszín:  

EGERSZALÓK Hotel SALIRIS RESORT **** 
 

A konferencia védnöke:  
Steiner Attila 

körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár, ITM 

 

A konferencia főbb témakörei: 
- A bányászati szakigazgatás aktuális kérdései. 

- A bányászat és a szénhidrogénipar szerepe, helye és lehetőségei a nemzetgazdaságban és az 

energetikában. 

- A hazai nyersanyag erőforrások és a geotermikus potenciál hasznosítási lehetőségei. 

- Új fejlesztések és technológiák, megvalósításuk lehetőségei és feltételei. 

- A kő- és kavicsbányászat aktuális kérdései 

 

A konferencia előadói az államigazgatás, a hatóságok, a bányászatban és 

szénhidrogéniparban, valamint a geotermiában tevékenykedő intézetek, szervezetek, 

vállalkozások képviselői. 

 

A konferencián lehetőség nyílik kérdések és hozzászólások megvitatására is. 

 

A konferencia programja: 

2021. november 17. szerda 

14:00 15:00 Regisztráció, szállás elfoglalása 
  

  Levezető elnök: Kőrösi Tamás OMBKE 

16:00 16:05 A Konferencia megnyitása Kőrösi Tamás OMBKE 

16:05 16:35 "Várjuk az előadás címét" Steiner Attila ITM 

16:35 17:05 
A MOL Csoport 2030+ stratégiája, fókuszban a 

hazai Kutatás-Termeléssel Nácán Gitta MOL 
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17:05 17:35 

Bányászat és kapcsolódó iparágak 

melléktermékeinek, hulladékainak szerepe az 

építőanyag-iparban prof. Dr. Mucsi Gábor ME 

17:35 18:05 
A közúthálózat-fejlesztés aktuális kérdései dr. Thoroczkay Zsolt ITM 

18:05 18:35 
A földgázszállító vezetékek biztonsági 

övezetével kapcsolatos aktuális kérdések Dr. Czakó Kálmán MBFSZ 

19:00  Vacsora 
  

21:00  Szakestély 
  

 

2021. november 18. csütörtök 
9:00 10:00 Regisztráció 

  

  
Levezető elnök: Zelei Gábor OMBKE 

10:00 10:25 A földi entalpiatermelés jelene és jövője. Dr. Szabó György TDE 

10:25 10:50 Új út az energiaiparban - A Magyar 

Földgáztároló Zrt. hidrogén termelésével és 

felhasználásának vizsgálatával kapcsolatos 

projektje 

Kriston Ákos MFGT 

10:50 11:15 Geotermia: elmélet és realitások M. Pelczéder Ágnes Pannergy 

11:15 11:40 Megérdemelt helyükre kerülnek-e a megújulók? Livo László Marketinfo 

11:40 12:05 Kávészünet 
  

12:05 12:30 A geotermia aktualitásai a világban - a 

WGC2020+1 tükrében 

Tóth Anikó ME 

12:30 12:55 A bányászattal kapcsolatos, növekvő állami 

szerepvállalással kapcsolatos gyakorlati 

jogalkalmazási tapasztalatok 

Dr. Jean Kornél ECOVIS 

12:55 13:20 Gyöngyösoroszi Ércbánya végleges bezárása Papp Zoltán Andor  Nitrokémia 

13:20 14:45 Ebéd 
  

  
Levezető elnök: Dr. Káldi Zoltán Veszprém 

Megyei 

Kormányhivatal 

14:45 15:00 Multisugaras szonár alkalmazása a bányászatban Eke Zoltán Bay Zoltán 

15:00 15:25 Rejtély a város alatt (Miskolc- Berekalja) Huszár Attila BVH 

15:25 15:50 A bányászat kettős értékteremtő hatása: 

nyersanyaghasznosítás és földtudományi 

attrakciók. Esettanulmányok a Novohrad-Nógrád 

Geopark területéről.  

Prakfalvi Péter MBFSZ 

15:50 16:05 Kávészünet 
  

16:05 16:35 A bányászati jogszabályok változásai, kiemelten 

a veszélyhelyzeti jogalkotásra 

Dr. Káldi Zoltán Veszprém 

Megyei 

Kormányhivatal 

16:35 17:00 Konzultáció (előre megfogalmazott és eljuttatott 

kérdések alapján) 

Dr. Káldi Zoltán Veszprém 

Megyei 

Kormányhivatal 

18:00 20:00 Vacsora 
  

20:00 22:30 Borkóstoló 
  

 

2017. november 19. péntek 

8:30 9:00 Regisztráció   

  Levezető elnök: Kárpáti László Pelso Plan 

9:00 9:30 Trendek az építőipari alapanyag bányászatban dr. Kertész Botond 

OMBKE Kő-, 

Kavics- és 

Ásványbányászati 

Szakcsoport 

9:30 10:00 

Aktualitások az útügyi műszaki szabályozás 

területén Nyíri Szabolcs 

Magyar Út- és 

Vasútügyi 

Társaság 
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10:00 10:30 

Kovács László, Szujó Gábor, Rátkai Orsolya 

(Kőmérő Kft.): Virtuális külfejtés – tervezd és 

irányítsd akár távolról is! Kovács László Kőmérő Kft. 

10:30 11:00 Kávészünet   

11:00 11:30 

dr. Tóth Tamás, Apró Barnabás, Hámori Zoltán, 

Kádi Zoltán, dr. Kertész Botond, dr. Koroknai 

Balázs, Németh Viktor, Tompa Richárd: Hogyan 

tudja a geofizika hatékonyan segíteni a felszíni 

bányaművelést? Tóth Tamás Geomega 

11:30 12:00 

Az építőipari ásványi nyersanyagellátás stratégiai 

távlatai Dr. Horváth Zoltán MBFSZ 

12:00 12:30 

Komlói andezitbánya technológiai 

beruházásának befejező, III. Fázisa Pozsár Sándor KÖKA 

12:30 13:00 

Horváth Elek, Horváth Bálint és Horváth 

Gergely: Sandvik berendezések a magyarországi 

kő- és kavicsbányászatban Horváth Gergely Gépsystem Kft. 

13:00 13:30 Ebéd   

 

Budapest, 2021.október 6. 

 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Fancsik Tamás Dr. Hatala Pál Homonnay Ádám 

elnök elnök elnök 

MBFSZ OMBKE MBSZ 

 

 

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 
 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az aktuális kimutatásunk szerint 380 

olyan tagtársunk van, aki sem a 2020-

ban, sem a 2021-ben esedékes tagdíját 

nem fizette meg. 

 

Az Alapszabályunk 3§ (6) c) pontja szerint: 

„Azt a tagot, aki tagdíjfizetési 

kötelezettségének egy éven túl, kétszeri 

írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, 

az egyesület törli a tagok sorából, s ezzel a 

tagsága megszűnik.” 

 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

  



 

9 
 

In Memoriam Annus János 
 

 

 

Annus János 

(1944. – 2021.) 

 

Október 13-án kaptuk a szomorú 

értesítést Annus Jánosné Erzsikétől, hogy 

férje, Annus János geológus technikus 

elhunyt. Mint mondta, férjének az 

OMBKE-ban sok barátja, ismerőse, volt 

kollégája van a tagok közt, akik majd 

biztosan barátsággal emlékeznek rá az 

életútjának a felidézése mellett. 

Annus János 1944. január 1-én 

született Ipolyfödémesen (ma Szlovákia). 

Az általános iskoláit Bakonysárkányban 

végezte, a gimnáziumi tanulmányait pedig 

Móron folytatta. 1962-ben érettségizett és 

még ugyanezen év őszén a KDT 

Szénbányászati Tröszt pusztavámi 

bányaüzemében helyezkedett el, ahol a 

bányamérnökségen kapott feladatokat, mint 

felmérő segéd. Később a bányaföldtani 

szolgálathoz került, ahol a külszíni Kutató-

fúró csoport vezetésével bízták meg. A 

szakmában nemcsak gyakorlatot szerzett, 

hanem az elméleti tudás megszerzésére is 

igénye volt: 1973-ban geológus 

technikusként végzett a Szabó József 

Geológiai Technikumban. 

Közben a pusztavámi bányaüzem 

bezárása után, 1970. jan. 1-ével az 

Oroszlányi Szénbányák Vállalat XXII. 

bányaüzeméhez került, ahol 

bányageológusi munkakört látott el. A Déli 

Bányaüzem (XXI., XXII. és XXII. aknák) 

megalakulását követően a bányaföldtani 

szolgálat vezetője volt egészen az 1992-ben 

történt nyugdíjba vonulásáig. 

Lelkiismeretes és szorgalmas 

munkájáért a Bányász Szolgálati 

Érdemérem mindhárom fokozatán kívül a 

„Kiváló Munkáért” miniszteri elismerést is 

megkapta. 

2013-ban feleségével elköltöztek 

Oroszlányból Diósdra, ahol fiúk és családja 

szerető körében töltötte nyugdíjas éveit. 

Az OMBKE Oroszlányi 

Szervezetének 1973 óta volt a tagja, 2013-

ban a 40 éves tagságáért Soltz Vilmos 

emlékérmet vehetett át. 

Tagtársunk emlékét kegyelettel 

megőrizzük. 

 

Utolsó Jó szerencsét! 

 

OMBKE Oroszlányi Szervezet 

vezetősége 
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Tisztelgés dr. Molnár László emléke előtt 
 

 

Táblaavatással, selmeci dalokkal és 

örökzöld történetekkel hódolt a legendás 

főigazgató, dr. Molnár László emléke előtt 

a Sztálinvárosi Leopárdok Asztaltársasága: 

Részletes beszámolót a Dunaújváros 

hetilapban itt találhatják. 

 

 

 
 

 

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 

XIX. Bányamérő Fórum Budapest, Hízlaló 

tér 1. 

november 11. 

10:00-14:00 

 

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók november 17-19.  

Szent Hubertus-Szent Borbála 

Emlékszakestély 

Kecskemét december 3.  

A kuvaiti tűzoltás 30. évfordulója Budapest, Hízlaló 

tér 1. 

december 16. 

11:00 

 

https://dunaujvaros.com/hirek/202110/hoparducukra_emlekeztek_a_leopardok_galeriaval?fbclid=IwAR3HsfVLufsWd_qHzO4LXHpLq8Brm-ThVt6U2U5AtK4s_IGIgym4f6xe_Ec
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Álláshirdetés 
 

 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület titkári munkakörre 

keres új munkatársat. 

 

A titkári munkakörébe tartozó állandó 

feladatok: 

a. tartja a kapcsolatot az OMBKE 

számviteli, pénzügyi és bér- TB 

ügyeinek intézésével megbízott 

vállalkozóval, annak adatot 

szolgáltat, a viszont kapott adatok 

alapján kimutatásokat, jelentéseket 

szerkeszt és ad át előírt 

rendszerességgel és eseti rendelkezés 

alapján az ügyvezető igazgatónak; 

b. érkezteti, gyűjti, iktatja, 

rendeltetésének megfelelően 

archiválja és/vagy továbbítja az 

OMBKE-hez beérkező 

iratküldeményeket és számlákat; 

c. kezeli a rendszeresített 

számlázóprogramot, kiállítja, 

nyomtatja, aláírásra beterjeszti, 

postázásra előkészíti, postázza az 

előleg-bekérőket, rész- és 

végszámlákat, gyűjti, nyilvántartja, és 

rendeltetésük szerint továbbítja a 

számlákat; 

d. előkészíti aláírásra a direkt-banking 

felületeken az esedékes banki 

átutalásokat; 

e. egyszemélyi felelősséggel kezeli az 

OMBKE házi forint- és deviza 

pénztárát; 

f. vezeti a kiküldetési- és saját-gépkocsi 

használati rendelvényeket; 

g. közreműködik az OMBKE Tag- és 

tagdíj-nyilvántartó rendszerének 

naprakészen-tartásában; 

h. őrzi és kezeli az Egyesület 

Titkárságán fellelhető 

dokumentumokat, közreműködik az 

OMBKE Dokumentum- és 

Irattárának kialakításában, annak 

később felelőse lesz; 

i. a tőle elvárható gondossággal 

felkutatja, figyeli és értékeli a 

pályázati lehetőségeket, részt vesz a 

pályázatok előkészítésében és 

bonyolításában; 

j. közreműködik az OMBKE központi 

rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában; e rendezvényeken 

szükség szerint részt vesz, segíti azok 

zavarmentes lefolyását; 

k. közreműködik az OMBKE 

székhelyén tartott rendezvények 

előkészítésében és lebonyolításában, 

a rendezvényhelyiség rendjének 

visszaállításában; 

l. közreműködik az OMBKE Titkárság 

hatékony működéséhez szükséges 

általános feltételek biztosításában 

(így például: kisebb beszerzések, 

felterítés, eseti rendrakás-, 

mosogatás, kávé-, üdítő felszolgálás, 

postai levél- és kisebb csomagfeladás, 

levélfutár-szolgálat Budapesten 

belül.) 

 

Kérjük a pályázókat, hogy 

önéletrajzukat az 

ombke@ombkenet.hu 

email címre legyenek kedvesek 

elküldeni. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

  

mailto:ombke@ombkenet.hu
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Megújul az Öntödei Múzeum 
 

 

2019-ben sokunkat aggodalommal töltött el 

a múzeum hirtelen bezárása, már arra 

gondoltunk, hogy szakmai "szentélyünk" 

ereklyéi, szakmánk összegyűjtött és 

megmentett becses tárgyai eltűnnek a 

szemünk elől, és raktárak mélyén fognak 

porosodni. Bánkódtunk azért is, hogy 

elérhetetlenné vált az a közösségi hely, 

amely oly sok rendezvényünknek helyet 

adott. 

Váratlanul ért bennünket a lehetőség, hogy 

a különböző orgánumokban megjelent 

híradások után október 19-én az OMBKE 

elnökeként, a múzeum egykori 

igazgatójaként és az Öntészeti Szakosztály 

egykori elnökeként személyesen is részt 

vehettünk azon a bemutatón és 

beszélgetésen, amelyet a Magyar Műszaki 

és Közlekedési Múzeum (MMKM) 

szakemberei, Domonkos Csaba 

főosztályvezető vezetésével, a szakma 

tájékoztatására szántak. 

A részletekről most még korai beszélni, 

ezért a következőkben csak a legfontosabb 

információkat szeretnénk a tágabb szakmai 

közvéleménnyel megosztani. 

 

 
 

 

1.) Széleskörű szakértői vizsgálat alapján 

állítható, hogy az épület tetőzetének 

szerkezeti elemei oly mértékben 

károsodtak, amely utólag igazolta a 

múzeum bezárását. 

2.) A bezárást követően fontos 

tartóelemeket kellett kiváltani vagy 

megerősíteni, hogy az épület ne szenvedjen 

nagyobb károkat, egyben a kiállítási 

tárgyakat is biztonságba kellett helyezni. 

3.) Megszületett az elhatározás, hogy az 

épületet az eredeti, ipari műemléki állapotot 

megőrizve fel kell újítani, múzeumi 

funkcióját jelenlegi kiállítási tárgyainak 

felhasználásával alapvetően meg kell 

tartani. 

4.) Kormányhatározat született a felújítás 

igénybe vehető összegéről. 

5.) Elkészült a CÉH ZRT. mérnökiroda 

tanulmányterve az épület és környezete 

felújításáról. 

6.) A tanulmányterv fő vonalakban az 

alábbiakat tartalmazza: 

- az intézmény neve Ganz Ábrahám 

Öntödei Múzeum lesz, 

- megmarad a két öntőkör és a három 

forgódaru, 

- megmaradnak a kupolókemencék és 

kiszolgáló egységeik, 
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- a recepció kikerül a bejárat előtti fedett 

részre, 

- padlófűtés lesz kiépítve, 

- a déli oldalon a meglévő ajtónyílásban 

kijáratot alakítanak ki, 

- a nyugati oldalon a hátsó udvarra nyíló 

kijáratot megnagyobbítják, 

- a kiállítótérből megközelíthető, új liftet 

építenek, 

- a belső lépcsőt átalakítják és kapcsolatot 

építenek ki a galériához és a lifthez, 

- a mellékhelyiségeket átépítik, 

- a kupolókemencék mögötti tereket 

kiállítási térré alakítják, 

- a meglévő galériát végigvezetik a belső 

téren, 

- a galéria déli oldalát 100 személyes 

konferencia "teremmé" bővítik, 

- a könyvtár, az adattár és az irodák területét 

átrendezik, 

- a teljes faszerkezetet az eredeti textúrát 

megtartva kicserélik, 

- a bádog tetőborítást kicserélik, 

- az épületet, valószínűleg belülről, 

szigetelik, 

- a kopolit burkolat helyett üvegburkolatot 

építenek, ilyen lesz a recepció burkolata is, 

- kívül-belül múzeumpedagógiai 

foglalkoztatókat alakítanak ki, 

- az udvart parkosítják, közpark lesz, 

- a szobrok a helyükön maradnak, 

- a Lánchíd kereszttartója kiállítási 

tárgyként a kertbe kerül. 

 

A leendő állandó kiállítás a valaha volt 

öntöde eredeti berendezési tárgyai és a volt 

kiállítás tárgyainak egy része mellett majd 

olyan ipartörténeti emlékeket mutat be, 

amely részben kapcsolódik a volt GANZ-

birodalomhoz, részben a magyar 

ipartörténet emlékeihez. E mellett nagyobb 

tér marad időszaki kiállítások rendezésére 

is. 

 

A tervek szerint 2022 januárjában hirdetik 

meg a kivitelezési tervpályázatot, az év 

második felében kezdődhet a felújítás, ami 

két-három évet minden bizonnyal igénybe 

vesz. 

 

Az MMKM szakemberei két dologban 

kértek segítséget és támogatást, egyrészt a 

tárgyak csomagolásánál várnak tanácsadás 

jellegű közreműködést, másrészt a kiállítás 

tematikájának kialakításához hathatós 

segítséget. A szakma nevében ezeket 

természetesen megígértük. 

 

Fontos információ még, hogy a könyvtár és 

az adattár szolgáltatásai az MMKM 

Tanulmánytárában (XI. ker. Prielle 

Kornélia u.) előzetes bejelentkezés és 

egyeztetés után igénybe vehetők. 

 

A terveket tartalmazó tablókat itt 

találhatják meg. 

 

Reméljük, a megkezdett munka folytatódik, 

s mi időnként hírt adhatunk a 

fejleményekről. 

 

Lengyel Károly 

 

 

E n e r g e t i k a i  h í r e k 
 

 

Villamosenergia felhasználás 

2021. májusában a hazai összes villamos-

energia felhasználás 3782 GWh volt, amely 

10,2 %-os növekedést jelent az előző év 

azonos időszakához képet. 

A bruttó (3782 GWh) villamos-energia 

termelés 

 43 %-a nukleáris 

 25 % - megújuló 

 23 %-a földgáz 

 8 % a szén és széntermékek 

 1 % - a egyéb forrásból 

származott.  

2021. májusban a megújuló 

energiaforrásból termelt villamos-energia 

59%-át a nap, 22%-át a biomassza, 11%-át 

a szél, 4%át a biogáz, 2 %-át a víz és 

https://1drv.ms/u/s!Ar_ujpvQASOdgr94iEYptcSDJH6wUA?e=jrD9xB
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ugyancsak 2 %-át a kommunális hulladék 

megújuló része adta. 

Forrás: MEKH 

Dr. Horn János 

 

Új megoldás a madarak védelmében 

Az EON a Kaposvári Villamossági Gyár 

Kft. és többek között a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatóság összefogásával alakította 

ki az új madárbarát oszlopkapcsolót. A 

legfontosabb újítás az, hogy a 

hagyományoshoz képest „fejjel lefelé” 

szerelik fel, így felülről nem található olyan 

feszültség alatt álló pont, ahová a madarak 

le tudnának ülni. Fontos szempont volt az 

is, hogy a jól bevált légszigetelésű 

oszlopkapcsoló főbb szerkezeti elemeit, 

működési mechanizmusát lehetőleg őrizze 

meg. 

Hosszas egyeztetések után történtek meg a 

helyszínek kijelölése:  

 a Tiszántúli Hajdúszovát 

 a Fehér megyei Soponya 

 a Baranya megyei Udvar 

községekben, ahol egy éven át a nemzeti 

parkok és az E.ON munkatársai közösen 

fogják vizsgálni, hogy az új eszközök 

mennyire üzembiztosak, könnyen 

szerelhetők-e, ellenállnak-e az időjárásnak 

és főleg, hogy hogyan viszonyulnak 

hozzájuk a madarak. 

Az összegyűjtött adatok /tapasztaltok 

értékelés után fog az EON arról dönteni, 

hogy érdemes-e nagyszámban alkalmazni a 

mostani fejlesztést. 

Forrás: E.ON 

Dr. Horn János 

 

Konténerekbe zárják a napenergiát 

(egy újabb lépés a klíma-semleges 

energiaellátás felé vezető úton) 

Napjainkban egyre több ügyfél áramot is 

termel. Erre a kihívásra az E.ON Hungária 

Csoport az Európai Unióban is egyedülálló 

megoldással válaszolt: akkumulátoros, 

mobil energiatárolókat tesztelt és helyezett 

üzembe két helyszínen. 

Az első 500 kW, 1200 kWh-s kapacitású 

energiatárolót az EU támogatásával 

megvalósuló, összesen 3,8 Mrd forint 

költségvetésű IElectrix projekt keretében 

Zánkán helyezte üzembe az E.On, a 

közelmúltban pedig a Tolna megyei Dúzson 

adták át egy 250 kW teljesítményű 500 

KWh-s kapacitású berendezést. 

Az átadott energiatárolók szükség esetén 

könnyen szállíthatók, telepíthetők és 

beüzemelhetők, így később akár át is 

helyezhetők más helyszínekre az 

igényeknek megfelelően. 

Forrás: Wikipédia 

Dr. Horn János 

 

 

Megjelent a magyar geotermális egyesület szakmai kiadványa 

 

 

Megjelent és letölthető a Magyar 

Geotermális Egyesület (MGtE) „FÖLDHŐ 

– MGtE negyedéves szakmai kiadvány” 75. 

száma, amely – mint a korábbiak – 

olvasható az interneten (MGtE/kiadványok 

alatt). A legfrissebb szám innen tölthető le. 

 

Dr. Horn János 

  

http://mgte.hu/hirlevel/fh_75_2021_oktober.pdf
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FÖCIK Hírek 

 
 

Meghívó 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Egyesületünk, a Tatabányai Bányász 

Hagyományokért Alapítvány és a 

Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai 

Múzeum összefogásával elkészült a 

bányász tematikájú szabadulószoba 

Tatabányán a Bányászati és Ipari 

Skanzenben. A sajtónyilvános átadási 

ünnepségre szeretettel invitáljuk 

tagtársainkat. Egyesületünk a FÖCIK 

pályázaton keresztül kapott támogatást erre 

a célra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Alaptól. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

 
 

  



 

16 
 

Meghívó a Földtudományos forgatagra 
 

 
 

 

Az idei évben egy év szünet után, ismét 

megrendezi a Magyarhoni Földtani Társulat 

a Földtudományos forgatagot bár 

sajnos/szerencsére on-line formában. A 

sajnost nem kell részletezni, 

mindnyájunknak hiányzik már az élő 

ismeretterjesztés csodája. A szerencsét 

viszont részletezzük, koncentráljunk inkább 

arra, ami jó: 

•    idén a rendezvény teljesen ingyenes 
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•    a földrajzi távolság nem akadály (az 

előadók számára sem, így Csicsek Ákos 

bányamérnököt Svédországból, míg Bali 

Enikő vulkanológust Izlandról 

üdvözölhetjük majd) 

•    a létszám korlátlan 

Ahhoz, hogy a Forgatag jelleg 

megmaradjon a három nap alatt több, mint 

20 földtudományokhoz kötődő intézet, 

szervezet és cég munkatársai fogják 

bemutatni aktuális eredményeik legjavát 

kerekasztal beszélgetések, előadások és 

filmek formájában. A játék sem marad el, 

kvíz és on-line szerepjáték is elérhető lesz. 

Valamint idén is a Földtudományos 

forgatagon hirdetjük ki az Év ásványa, Év 

ősmaradványa és Év ásványkincse 

programok nyerteseit. 

A kötött programokon kívül kedvükre 

válogathatnak a playlistbe gyűjtött 

földtudós és csillagászati témájú filmek 

közül. 

Az előadások, kerekasztal beszélgetések 

többnyire 45 percesek, és egész órakor 

kezdődnek. A fennmaradó negyedórában 

rövidfilmeket vetítünk, amelyeket egyelőre 

nem tüntettünk fel a programban. 

A rendezvény Társulatunk youtube 

csatornáján lesz követhető, hamarosan 

hozzuk a linket. 

Ha kérdése van, írjon nekünk e-mailt!  

 

VÉRES ÁSVÁNYKINCSEK 

NYOMÁBAN – ONLINE 

SZEREPJÁTÉK a Forgatag teljes ideje 

alatt 

Szereted a szerepjátékokat? Van 

mobiltelefonod, táblagéped (laptopod), 

számítógéped? Tudod-e, hogy egyes alkotó 

elemei milyen áron kerülnek bele? Egyes 

fejlődő országokban, különösen Afrikába, 

vér és verejték tapad azok kinyeréséhez. 

Bizony, Te is használod ezeket az 

eszközöket nap mint nap. Szeretnéd tudni 

mit tehetsz TE ellene? Gyere és online 

játékunk segítségével eredj Kabuga hadúr 

nyomába és közben tudj meg többet azokról 

a „konfliktus” ásványokról, amelyek ezeket 

a fontos elemeket rejtik! 

Elérhető: november 12-14. 

Játékidő: kb. 20-30 perc 

Szükséges eszköz: mobiltelefon, táblagép 

(laptopod), számítógép 

A részletes programot itt találják. 

 

További filmeket is hozunk!!! 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

 

Földrajz és Energetika 
 

 

A Természet energia minimumra 

törekszik. Folyamatai sebességét lassítja. 

Úgy tűnik, az emberiség és tevékenysége, 

mint természeti jelenség, is ebben a 

helyzetben van. Tudományos eszközökkel a 

társadalmaink rendezetlenségének 

pillanatnyi mértékét (entrópiáját) 

kiszámíthatjuk. Egy zárt rendszerben, 

amilyen a mi földi világunk, ez a mutató 

jobb esetben stagnál vagy növekedhet. 

Mára a technikának köszönhetően az 

agyunkat terhelő emberi eredetű információ 

halmaz mérete jelentősen meghaladta a 

Természet többi szegmenséből érkezőt. A 

társadalmi entrópia ugrásszerű 

növekedésnek indult. Az emberi agy 

azonban fajlagos adatfeldolgozási 

képességének határához érkezni látszik. 

Az elmúlt évszázadok során az 

emberiség vezető személyiségei koruk 

haditechnikai csodái okán sokszor vélték 

úgy, megzabolázták a Természetet. Végül 

mindig csalódniuk kellet. A Tudomány ma 

is óvatosságra int. A Természet lassan, de 

folyamatosan dolgozik. A mindennapokban 

csupán a számunkra kedvezőtlen, olykor 

drasztikus történéseket vesszük észre. Az 

emberiség nagyobb része városokban lakik, 

a Média naponta gondoskodik róla, hogy a 

Természetet a katasztrófák kapcsán az 

mailto:forgatag2021@gmail.com
https://foldtan.hu/hu/forgatag_2021
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emberi létesítmények rombolójaként 

mutassa be. 

Több mint 25 esztendeje annak, hogy 

naponta bizonygatják, a Természeti 

katasztrófák okozója a földi klíma 

melegedése az emberiség tevékenysége 

folytán… Az IPCC (ENSZ pénzelte 

kormányközi szervezet) által 

foglalkoztatott „tudós teamek” 

megdöbbentő szándékú, a valós adatokkal 

ellenőrizhetetlen politikai és üzleti tartalmú 

jelentéseket tesznek közzé vitát nem tűrő 

diktatórikus eszközökkel védve.  

Tény, hogy létszámunk lassan eléri a 8 

milliárd főt, viszont az élelmezésünk alapját 

képező mezőgazdaság az állattenyésztés és 

a földművelés terén is egysíkúvá vált. 

Mindkét ágazat tömegében 5-5 féle 

haszonnövény termesztésével, illetve 

haszonállat tenyésztésével foglalkozik. Az 

ipari technológiák legtöbbje ivóvíz 

minőségű vizet követel általában a föld alól 

kitermelve, melyet használat majd tisztítás 

után legjobb esetben az élő vizekbe 

juttatnak. Csoda, hogy a mélységi vízadó 

rétegek, állóvizek vagyona csökken, a 

tengerek szintje itt-ott emelkedik? 

Alapanyag szükségletünk a ritka ércek, 

fémek, földfémek kinyerésére kényszerít. 

Mely hatalmas földmunkákkal, 

felbecsülhetetlen mennyiségű energia 

fogyasztással és hulladék felhalmozással 

jár. A légi és a közúti szállítás meghatározó 

infrastruktúraként tervezetlen mennyiségű 

energia hordozót, fel nem mért 

légszennyezést és a lakható szárazföldi 

területek természetes viszonyokból való 

kiszakítását követeli meg. Az elektronikus 

hírközlés, kommunikáció szintén előre nem 

megtervezett szennyezést és sűrűn változó 

 
1 TW = 1012  W 

elektromágneses teret hoz létre. Az 5G és az 

önvezető autók vágyott gyakorlatával 

napjainkban készülünk fokozni a 

veszélyt… 

Gyorsan kiszámíthatjuk, hogy milyen 

hatással vagyunk környezetünkre például 

hő terhelés kapcsán. Éltető napunk 

folyamatosan 173000 TW1 hő 

teljesítménnyel melegít minket, melynek 70 

%-a bolygónk felületére is eljut. Ebből 

évente az emberiség 90 %-a által lakott 

északi féltekére 5,30 1017 kWh hőenergia 

jut. A 2019. esztendőben az emberiség 

összesen 600 EJ2 hőenergiát használt fel 

primer energiahordozókban mérve, amiből 

az északi féltekén 1,85 1014 kWh hő 

keletkezett. Kimutathatjuk tehát, hogy 

Napunkhoz mérten elenyésző mértékben, 

mintegy 0,03 %-ban melegítjük 

lakhelyünket. Megdöbbentőnek tűnhet, 

hogy Budapestünk bár nem számíthatjuk az 

igazán nagy városok közé, mégis a maga 

525,13 négyzetkilométerén 3347 fő/km2 

népsűrűségű! Ha itt is elvégezzük az előbbi 

számítást, meglepő eredményt 4,33 %-ot 

kapunk. Igaz tehát, hogy a budapestiek 144-

szer erősebben melegítik lakó 

környezetüket, mint a vidékiek. Ekkora 

emberi beavatkozás a városlakók számára 

negatív élményű helyi mikroklíma változást 

okoz. 

Hatalmas mennyiségű energiát 

fogyasztunk el naponta. Kezdetleges 

technikánk az energia típus előállítása és a 

felhasználási helyre való elvezetése során a 

felhasznált energia mintegy 70%-ával hő 

terhelést okozunk környezetünkben. 

Természetesen a hasznos 30% is hővé válik 

az alkalmazás során! (1. sz. ábra) 

 

2 EJ = 1018 Joule 
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1. sz. ábra 2. sz. ábra 

Személyes energia felhasználásunk Európai földgázvezeték rendszer 

 

 

Az emberiség megjelenése óta életben 

maradásunkhoz felnőtt személyenként napi 

12 MJ3 energia mennyiséget tartalmazó étel 

és 2 liter egészséges ivóvíz elegendő. 

Mezőgazdaságunk, élelmiszeriparunk és a 

világot behálózó élelmiszer 

kereskedelmünk miatt ennek 8-szorosát 

használjuk fel személyenként nap, mint 

nap! Egyéb céljaink elérése tárgyában 

felhasznált energia mennyiség azonban 

ettől nagyobb. Személyre vetítve naponta 

9,6-szoros. Az ábra hosszú távú előrejelzése 

elkeserítő, hiszen a felhasznált energia 

mennyiség határok nélküli növekedését 

valószínűsíti. Ami nem is lehet másképp 

társadalmak közötti versenyben, ahol nem 

az energiával való takarékosság, hanem az 

anyagi bevételek szaporodása a mozgató 

rugó.  

Ezért is van az, hogy holnapra már az 

egész földgolyón az energia birtoklása lesz 

az első számú hatalmi eszköz, mely 

társadalmakat segít kordában tartani. Az 

energia hozzáférhetősége ott és akkor, ahol 

és amikor szükség van rá a társadalmak 

boldogulását határozza meg. A digitális 

technika eszközeivel a világ bármely 

pontján folyó energetikai történés 

észlelhető, követhető, eredménye 

befolyásolható. Az országokat 

infrastrukturális vezetékhálózatok kötik 

össze, melyeken áramló energia vagy 

energia hordozó haladási irányát, 

 
3 MJ = 106 Joule 

mennyiségét a világ tőzsdéin kötött üzletek 

határozzák meg. Ezek az alkuk egyes 

személyek között köttetnek, még akkor is, 

ha mögöttük országok, ország csoportok, 

netán földrészek társadalmai és azok 

polgárai állnak. 

Az energiával való ellátás és 

gazdálkodás a felületes szemlélő számára 

geopolitikai kérdésnek tűnhet. Azonban a 

tény elfogadásától függetlenül itt is a 

Természet dönt. Az energetika ugyanis első 

sorban nem természettudomány még akkor 

sem, ha a számításoknál a 

természettudományok elméleteit, képleteit 

és matematikai eszköztárunkat használjuk. 

Viszont azok az alapok amire az energetika 

gyakorlata épül kizárólag a természet 

törvényei! 

Az energetika egy emberi igény 

kielégítésével foglalkozó tudás halmaz, 

mely életünk minden percére kihat. Az 

energia megszerzésével, előállításával, 

átalakításával, elosztásával, tárolásával, 

felhasználásával foglalkozik természeti 

keretek között. A keret pedig a Földrajz, 

ami valódi természettudomány. 

Meghatározza az emberi társadalmak 

természetes határait térben a felszínen, a 

felett és a felszín alatt is.  

A Földrajzon keresztül megismerhetjük 

a Természet adta lehetőségeinket 

pillanatnyi ország- és egyéb határainkon 

belül és kívül is. Energetikai példát hozva 
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Magyarország domborzati, vízrajzi és 

éghajlati adottságainak ismeretében 

kiszámítható a terület eltartó képessége, a 

mezőgazdaság-ipar optimális aránya, 

energiahordozókban való gazdagsága, 

önellátó képessége. A 2. sz. ábrán a térkép 

Európa földgáz ellátását szemlélteti. A 

régebbi és a készülő gerincvezetékek 

kiinduló pontja Oroszország. Európa 

szempontjából az Oroszország elfoglalta 

földrajzi terület mindig meghatározó. 

Ahogyan a Történelem is tanúsítja. Az USA 

és Oroszország között több mint 5 

esztendeje nyíltan folyó gázháború hosszú 

távon mit sem változtat ezen. A földrajz 

kedvező az eurázsiai infrastrukturális 

kapcsolatok kialakításához. Sokkalta 

inkább, mint a tengereken 

hajómonstrumokkal történő LNG szállítás. 

A szárazföldi infrastruktúra hossza pedig 

meghatározó nemcsak a hozzáférési- hanem 

a betáplálási lehetőségek realitásában is. 

 

  
3. sz. ábra 4. sz ábra 

Koncessziók Ciprus körül Görög-török „energia” vita 

 

Hosszabb távon tehát Németország 

joggal reménykedhet az Északi Áramlat 

második vezetékének üzemében. Így az 

európai földgáz elosztás első számú 

hatalma lehet. Ugyanakkor Törökország 

reménye arra, hogy földgáz kapcsán 

tartósan beleszólhat az európai politikába 

költséges hiú ábrándnak tűnik. Még akkor 

is, ha 100 esztendő után újra sikerülne 

átvennie az Iszlám világ irányítását… A 

tengereken talált reménykeltő földgáz 

mezők, legyenek bármerre is az ún. 

világsziget, azaz Eurázsia és Afrika 

egybefüggő szárazföldje környezetében 

földrajzilag regionális ellátásra alkalmasak. 

Érdemes tekintetbe vennünk, hogy a világra 

kiterjedő részletes geológiai tudással 

egyedül az USA geológiai szolgálata 

rendelkezik. Mint a 3. sz. ábra példázza, a 

földrajz sugallta lehetőségeket a felségvizek 

birtokosai óhajára USA érdekeltségű cégek 

kutatják meg s a kitermelés meghatározói is 

ők…  

A Természet „döntéseit” mai 

technikánkkal csak rövidtávon tudjuk 

hatástalanítani. Hosszú távon azonban a 

Természet mindig visszaállítja kizárólagos 

uralmát. Megmaradása érdekében az ember 

alkalmazkodik. Magyarország például 1000 

esztendőn át földrajz adta természetes 

határai közt működött. Védelmet, 

megélhetést nyújtva az itt lakóknak. Rövid 

emberi beavatkozás után napjainkra úgy 

tűnhet, hogy a természeti adottságok 

meghatározó szerepe újra érvényre jut. 

Abban csak reménykedhetünk, hogy a 

Kárpát-medence természetes földrajzi 

határain belül a biztonságot nyújtó 

energetikai önellátás is mielőbb 

megvalósul. 

 

Livo László 
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Hidrogén sikeres bekeverése földgázhálózatba 
 

 

A HyDeploy (Hidrogén telepítés) nevet 

viselő projekt keretében az Egyesült 

Királyságban hidrogént kevernek a 

közműves földgázhálózatba – egészen 20 

(V/V)% koncentrációig – és ennek műszaki, 

valamint biztonsági vonzatait vizsgálják, 

melynek végső célja, hogy a jövőben egyre 

kiterjedtebben, országos szinten lehessen 

egyre magasabb arányban hidrogént 

keverni a földgázhálózatba. 

 

 
Projekt partnerek 

 

A HyDeploy pilot projekt harmadik 

fázisában 18 hónapon keresztül – 2019. 

őszétől 2021. tavaszáig -– kevertek be 

hidrogént, majd az ezen időszakról 

szeptemberben publikált beszámolóban 

jelentették be, hogy egy fontos 

mérföldkövet sikerült elérni: a Keele 

University (Newcastle) egy 

magántulajdonú, a kísérlet számára 

leválasztott földgázhálózatába, mely 100 

lakást és 30 egyetemi épületet tartalmaz, 

sikerrel kevertek be és használtak 

maximum 20%-os hidrogén-földgáz 

elegyet. Amellett, hogy e gázkeverék 

biztonságos alkalmazhatóságát 

bizonyították, a pilot projekt azt is hivatott 

bemutatni, hogy a hidrogénbekeverés 

műszakilag megvalósítható és nem 

összeférhetetlen, ugyanis mind a meglévő 

földgázhálózat, mind a meglévő 

végfelhasználói gázkészülékek képesek 

voltak kezelni a hidrogén-földgáz elegyet. 

A pilot projekt megkezdése előtt 

természetesen biztonsági felülvizsgálatot 

végeztek az érintett háztartások és egyetemi 

épületek minden meglévő gázkészülékén. 

Laboratóriumi teszteket is végeztek a 

gázkészülékeken, és természetesen 

vizsgálták a hidrogén lehetséges hatásait a 

gázhálózat különböző elemeire, anyagaira, 

illetve magukra a végfelhasználói 

gázkészülékekre is. 

 

 
A pilot projekt struktúrája és egyes fázisai 

 

 

A HyDeploy fázisaiban elért legfontosabb 

eredmények: 

• sikerült elérni, hogy az illetékes brit 

biztonsági hatóság (HSE) kiadja az 

engedélyt egy normál használatban 
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lévő gázhálózatra, hogy ezt – a 

jelenlegi jogszabályban 

megengedett 0,1%-os 

hidrogéntartalom helyett – 

maximum 20% hidrogén-

bekeverésig használhassák; 

• megtervezték, legyártották, 

felszerelték és üzemeltetik az 

Egyesült Királyság első hidrogén 

bekeverő egységét, mely 

szabályozottan juttatja a hidrogént a 

földgázhálózatba; 

• telepítettek és beillesztettek egy 

elektrolitikus alapú hidrogén 

termelő technológiát és egy 

gázbekeverő berendezést, mellyel 

lényegében létrehozták az első 

hidrogén szolgáltató egységet egy 

használatban lévő 

földgázhálózaton; 

• bizonyították a hidrogén-földgáz 

elegy alkalmazhatóságát lakossági 

és kereskedelmi végfelhasználói 

berendezések esetében (pl. 

vendéglátóhely sütője és kazánja, 

egészen 600 kW teljesítményig); 

• bizonyították a hidrogén-földgáz 

elegyek megfelelőségét a közepes és 

alacsony nyomású 

földgázhálózatokban, olyan 

kulcsfontosságú paraméterek 

tekintetében, mint pl. 

nyomásszabályozás, szagintenzitás 

és egyenletes gázösszetétel. 

Az eddigi kísérleti fázis során 42 ezer m3 

hidrogént kevertek be és juttattak el az 

érintett háztartásokba, ezáltal több mint 27 

tonna széndioxid kibocsátást előztek meg. 

Mindez megnyitotta az utat a következő 

fázis, egy sokkal kiterjedtebb pilot projekt 

felé: Winlaton-ban 668 háztartást, egy 

iskolát, és néhány kereskedelmi egységet 

látnak el hidrogén-földgáz eleggyel a 

Northern Gas Networks (NGN) ellátási 

területén 2021 augusztusa óta. 

A HyDeploy pilot projektben a hidrogént 

egy 0,5 MW kapacitású, PEM típusú 

elektrolizáló állítja elő, melyet az ITM 

Power szállított; a gázbekeverő egységet 

pedig a Thyson Technology Ltd. Az 

elektrolizáló, a gázbekeverő egység, és 

minden egyéb szükséges technológiai 

egység (transzformátor, elektromos fogadó, 

hidrogéntároló stb.) elfér egy 20 m x 20 m 

méretű területen. 

 

 
Elektrolizáló, hidrogéntároló és gázbekeverő állomás 
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A HyDeploy számításai szerint, ha az 

Egyesült Királyság összes háztartására 

sikerülne kiterjeszteni a hidrogén-földgáz 

elegy felhasználását, addig a mértékig, 

ahogy ez a HyDeploy-ban történik, akkor 

ezzel 29 TWh/év mennyiségű alacsony 

karbon-tartalmú földgázt sikerülne a 

háztartásokhoz eljuttatni, melyből fakadó 

széndioxid kibocsátás-csökkentés megfelel 

~2,5 millió személyautó éves kibocsátásnak 

és megnyitná az utat a hidrogén még 

szélesebb körű alkalmazása előtt az 

országos energetikai rendszerben. 

Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella 

Egyesület (MHTE), 2021. 09.15. 

id. Ősz Árpád 

 

 

 

Selmeci ballagás 1964-ben Banská Štiavnica-n 
 

 

A cím nem elírás, mert 1964-ben valóban 

volt selmeci ballagás Banská Štiavnica-n. E 

látszólag fura szókapcsolat oka, hogy 1964-

ben újra ballagtak az 1914-es valetánsok. 

Ők főiskolásokként még a magyarországi 

Selmecbányától és a főiskolától búcsúztak, 

majd ötven év múlva, 1964. augusztus 26-

án a csehszlovákiai Banská Štiavnica 

főutcáján újra végigvonultak. Selmecbánya 

1964. augusztus 24-28. között többnapos 

ünneppel emlékezett az akkor 200 éves 

akadémiára és erről emlékérem is készült. 

Faller Jenő a nagyszabású rendezvényről – 

képillusztrációkban gazdag – tudósítást is 

közölt a Bányászati és Kohászati Lapokban, 

majd 1966-ban megállapította, hogy az 

1964-es szalamander egyik 

„leglebilincselőbb színfoltja a selmeci 

öregdiákok ballagása volt”4 A 200 éves 

selmecbányai akadémiai ünnep 1964 

augusztusában megért egy-egy rövid 

országos újsághírt is. Ezekből 

megtudhatjuk, hogy a „bratislavai TV” 18-

án (kedden) 21.20-as kezdettel, a TV-híradó 

előtt – 20 percben – adta a „200 éves a 

selmecbányai bányászakadémia” című 

műsort, továbbá az ünnepen az MTA is 

képviseltette magát.5 Az 50 éves jubileumi 

ünnepségen természetesen felmerült az 

1914-es ballagási filmfelvétel kérdése, 

holléte is. Erről újdonságként annyi 

tudható, hogy a mozifilm 1964-ben 

Pozsonyban, egy ismeretlen egykori 

főiskolás „diáktársnál” volt, de ahogy 1964-

66-ban, úgy most sem sikerült a nyomára 

akadni, ugyanakkor az 1964-es öregdiák 

ballagásról a selmeci bányászati múzeum 

őriz egy filmfelvételt.6  

 

 
4  Faller Jenő: A ballagásról. In. Soproni Szemle, 20. (1966) 1. 
sz. 42.; Faller Jenő: Tudományos bányaműszaki konferencia 
Selmecbányán, egykori Bányászati Akadémiája alapításának 200. 
évfordulója alkalmából. In Bányászati és Kohászati Lapok, 97. (1964) 12. 
sz. 855-859. (dec. 1.) 
5  Népszabadság, 22. (1964) 190. sz. 10. (aug. 14.) és 199. sz. 
10. (aug. 26.).  
6  Nem ismert – de nem kizárt –, hogy a csehszlovák 20 perces 
selmeci akadémiai műsorban volt-e említés, bejátszás az 1914-es 
ballagási filmfelvételről. 1964 májusában dr. Sükösd Béla felhívást tett 

közzé a Bányászati és Kohászati Lapok 5. számában (363.), a következők 
szerint: „A Selmecbányán 1914. évben végzett bánya-, kohó- és 
erdőmérnökök ballagásáról annak idején filmet készítettek. Az 1914. 
évben végzett hallgatók ez év nyarán tartják 50 éves találkozójukat 
Selmecbányán, s ezért a kérdéses filmre okvetlenül szükség lenne. Kérjük 
a film jelenlegi birtokosát vagy bárkit, aki a film hollétéről tudomással bír, 

hogy arról Egyesületünk titkárságát … értesíteni szíveskedjék. A filmet 
térítés ellenében szeretnénk kikölcsönözni.” Erre minden bizonnyal nem 
került sor, ugyanis Sükösd Béla özvegyének 1966 nyarán Vilo Ladziansky 
részéről küldött selmeci leveléből annyi tudható, hogy „k. urának” – 
sajnos név nélkül említett – pozsonyi egykori diáktársainál „létezett” a 
filmfelvétel és „mihelyt Bratislavaból megkapom a filmet, természetesen 
azonnal továbbítom”. Sükösd Gábor tájékoztatása szerint nem került a 
nagyszüleihez a ballagási filmfelvétel és ez Vilo Ladziansky unokája 
szerint nagyapja (selmeci levéltárba-múzeumba adott) hagyatékában 
sem szerepel. Emellett a szlovák filmintézet honlapján 

[http://www.sfu.sk/ (letöltés: 2021.10.16.)] sem található az 1914-es 
ballagási mozi felvétel, ugyanakkor az 1964-es öregdiák ballagásról a 
selmeci Szlovák Bányászati Múzeum őriz egy helyben megtekinthető-
kutatható filmfelvételt. Ez utóbbi adatközlést köszönöm Ildikó Vojtušová-
nak. 

http://www.sfu.sk/
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1. kép: Nemcsak a tablófénykép, hanem a ballagások addigi láncolata is megtört 1914-ben, ugyanis az az évi volt 

az utolsó hagyományos selmeci valéta 

 

 

A selmeci öregdiákok 1964-es ballagásáról 

eddig nem publikált, Sergej Protopopov 

helyi fényképész7 által készített és az 1914-

es valéta-elnök, dr. Sükösd Béla8 (1888-

1965) részére megküldött felvételekből, 

valamint felesége, Sükösdné Ligethy Sára – 

az 1964-es ünnepre írt – verséből közlök 

részleteket. Mindez köszönhető Sükösd 

Gábor úrnak, az egykori valéta-elnök 

unokájának, aki nagylelkű segítséget 

nyújtva rendelkezésemre bocsátotta 

mindezeket. Most magam is a képeknek 

adom át a szót, hogy azok meséljenek! 

 

 
2. kép: Szlovák-magyar nyelvű üdvözlés 1964-ben 

 
7 
 https://www.webumenia.sk/katalog?author=Protopopov%2
C+Sergej (letöltés: 2021.10.02.) 
8  Dr. Sükösd Béla 1914-es valéta-elnöki tablófényképét lásd: 
http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1914.jpg 

(letöltés: 2021.10.02.). Bányamérnöki oklevelét 1915-ben állították ki. 
Nekrológját közölte: Bányászati és Kohászati Lapok, 98. (1965) 12. sz. 
859-860. (dec. 1.)  

https://www.webumenia.sk/katalog?author=Protopopov%2C+Sergej
https://www.webumenia.sk/katalog?author=Protopopov%2C+Sergej
http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1914.jpg
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3. kép: Utazás autóbusszal 

 

  
4. kép: Koszorúzás Péch Antal sírjánál és emlékezés az erdészeti palota előtt 

 

  
5. kép: Csoportfelvétel a bányászati palota előtt, valéta-karszalaggal 
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6-15. képek: A selmeci öregdiákok ballagása 1964-ben 

 

 

Az ünnepséget követően a pozsonyi Új Szó 

akadémiatörténeti cikket közölt.9 

Ugyanakkor a csehszlovákiai magyar 

hetilap, a Hét – dr. Zsigárdy Jenő tollából, 

Selmecbánya ünnepnapjai címmel – az 

öregdiák ballagásról fénykép- és 

emlékérem-illusztrációval is beszámolt. E 

tudósítás segítségével – jól kiegészítve a 

fentieket – elképzelhetjük az akkori 

augusztus 26-ai (szerdai) nem szokványos 

ballagást, melynek élén Sükösd Béla mellett 

Szy Dénes erdész haladt:10 „Selmecbánya, 

délután hat óra. A keskeny utcák megteltek 

öregekkel, fiatalokkal, ember-ember hátán 

szorong. A nem kivezényelt tömeget már 

 
9  Új Szó, 17. (1964) 243. sz. 7. (szept. 1.) 

tízezres számokkal lehetne mérni. Az öreg 

diákok ballagására várnak ilyen 

türelemmel. Azokéra, akik hat országból 

jöttek össze, megünnepelni a volt 

selmecbányai akadémia alapításának 200 

éves jubileumát. A negyedórák múlnak, a 

tömeg sűrűsödik, az emeleti ablakok is 

megtelnek nézőkkel, dübörögnek a 

mozsárágyuk üdvlövései. Besötétedik ... 

Felröppennek a vörös tüzű rakéták, 

fényárban úsznak a reflektorokkal 

megvilágított vár és templomtornyaik. Az 

öreg diákok a volt bányagróf székházánál, a 

Kammerhofnál gyülekeznek, aztán négyes 

sorokban indul meg a nyolcvannégy öreg 

10  Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 104. (1971) 6. sz. 
424. (jún. 1.) 
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diák. Egymás vállát átkarolva ballagnak 

Selmecbánya hegynek fel, hegynek le 

vezető utcáin, hogy búcsúzzanak a volt 

bányászati, erdészeti és kohászati 

főiskolától, búcsúzzanak Selmectől, 

egymástól és talán az élettől. Az első két 

sorban az ultra-szupra veteránok, a 

legöregebbek vannak, akiknek a vállát a 

szomszéd karján kívül nyolcvan-

nyolcvanöt esztendő terhe nyomja, akik 

több mint hatvan éve végeztek a főiskolán 

és lettek bánya-, kohó- és erdő- mérnökök. 

A következő sorokban az ötven évvel 

ezelőtt valétáltak haladnak. Mindnyájan túl 

vannak a hetven éven. Utánuk jönnek a 

hetvenéves fiatalok és végül a legfiatalabb, 

csak hatvanöt éves diákok. A nyolcvannégy 

öreg diák hangján felcsendült a melódia: 

Ballag már a vén diák, tovább, tovább … És 

felzúg az utca mindkét oldalán a tapsorkán, 

a ballagók minden lépését tapssal kísérik. A 

megtelt ablakokból kendők lobognak, 

üdvözlő karlengések szállnak, gyerekek 

integetnek a ballagók felé. A nézők 

öregebbjei, akik a régi időkből még tudják a 

dalt, elérzékenyülve együtt énekelnek a 

ballagókkal. De a ballagók szeme sem 

száraz. Hiszen újból átélik a fiatalság, a 

baráti együttérzés melegét, a közös örömök 

és a hív szerelmek ötven-hatvanéves 

emlékeit, amibe azonban belevegyül a jelen 

mementója: Öreg diák, ez az utolsó 

ballagásod talán. Háromnegyed óra múlva a 

ballagás befejeződött, de megszületett a 

felejthetetlen élmény, hogy a nyolcvannégy 

öreg diák hátralévő napjaiban derűt keltsen, 

a fiataloknak pedig példát adjon a 

diákszolidaritáshoz.”11  

 

 
16. kép: Az 1914-es valétaelnök 1964-ben 

 

 

Az 1914-es valéta-elnök dr. Sükösd 

Bélának valóban ez volt az utolsó és minden 

bizonnyal felejthetetlen – 1964. decemberi 

klubesten nagy sikerű vetített-képes 

beszámolóban is felidézett12 – selmeci 

ballagása, mert alig egy év múlva, 1965. 

július 29-én elhunyt. Formabontó módon – 

 
11  A Hét, 9. (1964) 38. sz. 4. (szept. 20.) 
12  Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 98. (1965) 3. sz. 
214. (márc. 1.) 
13  Eljegyzésük 1917 májusában, házasságkötésük 1918 nyarán 
volt Budapesten [Határszéli Újság, 10. (1917) 20. sz. 3. (máj. 20.), Ung, 
56. (1918) 35. sz. 2. (szept. 1.)] Ligethy Sára 1936-ban találmányi-
szabadalmi bejelentést tett „Eljárás izzadást gátló szer előállítására, 

egyben a különleges megbecsülés jeleként – 

halála után, szeptember közepén állították 

ki és postázták el özvegyének az 

aranydiplomáját. Az 1964-es ballagásra 

Sükösdné Ligethy Sára13 – Prológ az 1914. 

évben végzett selmeci öreg diákok 50 éves 

találkozójára címmel – huszonegy és fél 

valamint a szerrel impregnált árucikk.” tekintetében [Szabadalmi 

Közlöny, 41. (1936) 1. sz. 8. (jan. 2.)]. A magánzó Ligethy Sára nem 
idegenkedett a verseléstől, ugyanis 1939-ben (Csak voltam) és 1941-ben 
(Emlék vagyok …) a Magyar Nők Lapja közölte egy-egy rövid költeményét 
[Magyar Nők Lapja, 1. (1939) 32. sz. 10. (nov. 10.) és 3. (1941) 12. sz. 8. 
(ápr. 20.)].    
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versszakos költeményt írt. A hosszú című 

vers minden sora kincset ér, mely 

elszavalása Mohi Rezső visszaemlékezése14 

szerint az 1964-es selmeci szakestély 

„fénypontja” volt és e remekműből közlök 

is néhány versszakot.  

 

„1) Vén fiúk! Valéták! Elérkezett e 

nap, 

Sugaras tavaszunk őszi verőfénye, 

Évtizedek terhét vessük le 

vállunkról, 

Legyünk gondtalanok, mint ma 50 

éve. 

 

2) Idézzük a múltat, boldog 

ifjúságot, 

Keltsük életre a régi Selmeczet,  

Űzzük el a csendet a főiskoláról, 

Éljünk át édes-bús, tűnt 

szerelmeket.  

 

14) Forró, lázas nyarak peregnek le 

újra,  

olyan sugaras tán azóta sem volt, 

Gyakornok Uraim! Tanultunk mi 

akkor? 

„Az volt igaz diák, ki szerte 

udvarolt”.  

  
17. kép: Ligethy Sára és az 50 éves jubileumon viselt tölgyfalevél 

 

19) Szilencium! Egy percig néma 

csend, 

Érettük, akik már nem lehetnek itt. 

Szól a klopacska, halljátok fiuk,  

Tompán kopogó hangjait? 

 

21) A mozdony megfordult. Fújtat, 

zihál, köhög. 

Nyikorognak az elkopott kerekek, 

Selmecz, fiatalság! Édes-bús 

szerelmek, 

Fukszok, Veteránok! Isten veletek! 

Valéták Eks! A fiatalság, Selmecz 

emlékének! 

Jó szerencsét! Vivát! Üdv az 

erdészeknek!” 

 

 
14  Gál Péter József: Selmeci-soproni diákélet. 
Visszaemlékezések. Sopron, 2019. 64. 
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18. Szlovák-magyar nyelvű búcsúzás 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 
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