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Elnöki köszöntő 
 
 
Tisztelt Tagtársak! 
 
A tavalyi év végén a köszöntőm 
megírásakor nem sejthettem, hogy a 
vírushelyzet miatti kényszereink érdemben 
nem szűnnek meg ez év végére sem. Bár 
felkészültebbnek, körültekintőbbnek 
érezzük magunkat a védekezésben és 
bízunk a beadatott vakcinák 
hatásosságában, mégsem lehet 
kiengednünk, visszatérnünk – egyelőre – a 
„régi” kerékvágásba.  
 
Az év során ennek ellenére számos 
rendezvényt, konferenciát, megemlékezést 
már megtartottunk, de többet most is el 
kellett halasztanunk. Sajnos a Tatabányán 
megtartani tervezett Bányász-Kohász-

Erdész Találkozót immár másodszor is el 
kellett halasztanunk, reméljük utoljára, 
hiszen most ismét elkezdtük a szervezést és 
2022. június elején végre szeretnénk azt 
megtartani. 
 
Az OMBKE Hírlevélben az év során 
rendszeresen tájékoztatást adtunk az 
Egyesületi élet legfontosabb eseményeiről 
is. Örömmel tájékoztatom tagjainkat, hogy 
az egyesület az év során megőrizte 
likviditását, egyszer sem volt a 
fizetőképességünk veszélyben, sőt több 
saját szervezésű konferenciáink és sikeres 
pályázataink, no meg a változó összetételű, 
de nem csökkenő pártoló tagságunk 
támogatásai a tervezettnél több bevételt 
eredményeztek. Köszönet érte 
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mindenkinek, akit illet és mindenkinek, aki 
e munkában segítségemre volt. 
 
Méltán büszkék lehetünk magunkra, 
Tagtársak, hogy napjainkra nem jellemző, 
ma már ritkán tapasztalható összefogásunk 
eredményeként az Egyesület Múzeum krt. 
3. alatti ingatlanának eladásából – 
mondhatjuk: közadakozásból - új székházat 
vásárolhattunk. Az új székházban ma már 
több és több rendezvényt tartanak 
szervezeteink, tagjaink, általános 
elfogadottság mellett „lakjuk be” azt, 
büszkén, élvezettel. 
 
Az idei év feladatai közül kiemelem azt is, 
hogy sok évi vajúdás, vita és rengeteg 
munka után általános megelégedettséggel 
zártuk le az Egyesület új alapszabályának 
elkészítését, a küldöttgyűlésen jóváhagyott, 
az új Polgári Törvénynek is megfelelő 
Alapszabályt a Fővárosi Törvényszékre 
beadtuk jóváhagyásra. Őszintén remélem, 
hogy a jóváhagyott új Alapszabály szerint a 
terveinknek megfelelően 2022. májusi 
küldöttgyűlésünkön tarthatjuk meg 
esedékes tisztújításunkat. 

 
Sajnos tény, nem hagyható szó nélkül, hogy 
ebben az évben növekvő számban hunytak 
el tagjaink, sokszor a hét minden napjára 
jutottak értesítések, nekrológok. Emléküket 
megbecsülve megőrizzük! 
 
Kívánom valamennyi tagunknak az 
egészséget, kérem a támogatást és a szorgos 
munkaképességet Egyesületünkért, 
összetartozásunk erősítését, elvárom 
szakmáink méltó képviseletét, azok 
társadalmi elfogadottságának erősítését. 
 
2022-ben egyik nagy elődünk, Péch Antal 
születésének 200. évfordulóra tiszteletére 
„Péch Antal Évet” tartunk, ennek sikeres 
megtartásához is kérem tagjaink 
kreativitását, javaslatait és áldozatos 
munkáját. 
 
Jó szerencsét! 
 
Hatala Pál 

 

 
 

Adventi időszak a múlt század elején Selmecen 
 
 
120 évvel ezelőtt Selmecen1 az adventi 
időszak és a karácsonyi készülődés – 
természetesen – eltért a többi téli időszaktól. 
Advent idején már akkoriban is, 1901-ben 
megjelentek az emberbarát akciók. Ennek 
során a selmeci Szent Erzsébet katolikus 
nőegylet a szegény özvegyek és iskolás 
gyerekek között a főtéri, Fritz-házzal 
szemközti Kolos Intézet dísztermében 
karácsonyi ajándékokat osztott szét. A 
városi óvodákban megtartották a 
karácsonyfa ünnepeket, ahol „Szitnyai 
József polgármester és számos szülő 
jelenlétében osztották szét az ajándékokat a 
boldog apróságoknak”. Emellett a váci 
kötő- és szövőgyár a szegény selmeci 
gyermekek részére küldött harisnyákat. 
Emiatt némi szemrehányással meg is 
jegyezték a helyi lapban, hogy jó lenne, ha 
„a helybeli cipőgyár (Brettschneider) is 
követné e szép példát, mert bizony sok a 
szegénygyermek, kinek lábbelije nincsen!”  

 
1  Selmeczbányai Híradó, 12. (1901) 51. sz. 1-10. (dec. 22.)   

 
Mindeközben az akadémikusok – még a téli 
szünet előtt – irodalmi estéllyel és 
akadémiai vadászattal is szórakoztatták 
magukat. Az akadémiai ifjúsági kör 
irodalmi estélye „kicsi, de lelkes műértő és 
műélvező közönség előtt folyt le” és „ének, 
zene, felolvasás, szavalás foglalta el az 
estét”, majd a köri zenekar indulója után 
tánczene következett, „örömet szerezvén 
ezzel a tánckedvelő fiatalságnak”. A 
decemberi akadémiai vadászati gyakorlaton 
– mely 1901-ben az az évi utolsó volt – 
Turek János III. éves hallgató egy őzet 
kerített puskavégre. 1901-ben – a 
nagyobbrészt bélabányai területen zajlott 10 
vadászati gyakorlaton – terítékre került 
többek között 6 vaddisznó, 8 őz, 2 róka és 
16 nyúl. „A vadászkedvnek ébrentartásáról 
tanúskodnak azok a vidám vadászestélyek 
is … melyek emléke a fiatalokban azt a 
sóhajt kelti: kár, hogy vége a vadászati 
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gyakorlatoknak.” Ugyanakkor a 
diákszolidaritásra némi árnyat vetett egy 
becsületsértési ügy, mely a helyi sajtó 
hasábjain zajlott. Három hallgatót kizártak 
az összes ifjúsági körből, de ennek oka – 
rendőrségi kihágási ügyben tanúskodtak 
egy társuk ellen – csak később derült ki, így 
ők hárman egy ideig rossz színben tűntek fel 
a helyi nyilvánosság előtt, amiért a sajtó 
útján elégtételt kértek és kaptak is.  
 
A karácsonyi ünnepi készülődésre már 
akkor is némi árnyat vetett a járvány, mert a 
fültőmirigy-lob (mumpsz) vagy a 
szomszédos Szentantalon a vörheny 
(skarlát) és a toroklob kínozta főleg a 
gyermekeket. Ez utóbbiak kapcsán 
„Selmecbányán eddig még egy eset sem 
fordult elő”, de „a veszélyes kor 
behurcolásának meggátlására” már-már 
karantént követeltek. Ez bizonyára nagyon 
rosszul érintette volna a selmeci 
kereskedőket, akik karácsony előtt az 
újságban erőteljesebben hirdették 
portékáikat. Joerges Ágost nyomdász-
könyvkereskedő, a helyi hetilap kiadója le 
is foglalt magának egy teljes oldalt: 
„Összehordtunk mindent, amit a magyar 
irodalom erre az alkalomra nyújt, s kérjük a 
nagyérdemű közönséget, szíveskedjék ezt 
most már széthordani”. Szőllősy Manó 
tánctanító pedig meghirdette a Sembery 
teremben tartandó 1902. évi tánctanításra a 
jelentkezést. Emellett külön oldalon 
hirdették termékeiket a cukrászok 
(Borhegyi István és Márkus Mihály), az 
aranyműves-ékszerész (Novák József) és a 
cipész (Treiter János, a Kachelmann-fél 
házból) mesterek, de Weisz Adolf posta 
melletti divatáruháza vagy Weisz Samu 
Teraszon volt fűszer- és csemegeüzlete 
vagy a főtéri Herczog-féle üzlet is gazdag 
áruval várta a karácsonyi ajándék-
vásárlókat. Rosenfeld József külön is 
ajánlotta „a nagyérdemű közönség becses 
figyelmébe a 8 éves bazini borát.”   
 

 
2  Szombathy Viktor: A pénzhamisító. Budapest, 1969 
3  A Magyar Szent Korona országainak 1900. évi népszámlálása 
I. rész. Budapest, 1902. 22.; A Magyar Szent Korona országainak 1900. évi 
népszámlálása III. rész. Budapest, 1907. 214., 220. 

Aki azonban szellemi dolgok, így például 
Selmecbánya múltja iránt is érdeklődött, az 
Richter Ede akkori városi levéltáros tollából 
megtudhatta, hogy az ősi bányavárosban 
komoly ügy, „Pénzhamisítás volt II. 
Rákóczy Ferencz idejében”. Akit pedig ez a 
– ugyancsak karácsony környéki – történet 
irodalmi stílusban valóban érdekel, a 
mézeskalács illatú nappaliban (akár egy 
pohár bazini bor mellett) vegye kézbe 
Szombathy Viktor: A pénzhamisító című 
kisregényét, ami visszavezet minket 
régmúlt selmeci időkbe.2  
 
Mindezek mellett megtudhatjuk az 1901-es 
karácsonyi istentiszteletek rendjét is. 
Eszerint december 24-én éjféli mise volt a 
plébánia templomban, majd – többek között 
– karácsony első napján a Szent Katalin 
templomban 8 órától szlovák, 9 órától a 
plébánia templomban magyar, majd 
karácsony másnapján ugyanott német misét 
tartottak. Az evangélikus templomban 
karácsony első napján délelőtt 8 órától 
szlovák, 10 órától magyar, karácsony 
második napján 10 órától német nyelvű 
istentisztelet volt. Akkoriban 
Selmecbányán – az előző évi, az 1900-as 
országos népszámlálás adatai szerint – 
16375 fő élt. Ebből magyar anyanyelvű 
3253, nem magyar anyanyelvű 13122 
személy volt, közülük 3148 fő tudott, míg 
9974 fő – vagyis a teljes népesség közel 61 
%-a – nem tudott magyarul.3 
 
Végezetül fogadjuk meg most karácsonykor 
is a 110 évvel ezelőtti intelmet, mely az 
akkori selmeci hetilapban jelent meg: 
„Örök szeretet ünnepe, fürdess meg szent 
hangulatodban bennünket, gondokkal, 
csapásokkal, csalódásokkal sújtott 
embereket! Váljon le rólunk a hétköznapok 
salakja; engedd, hogy ünnepi hangulatban 
találjon bennünket az ünnep s felejtsük 
sebeinket, melyeket a sors és az emberek az 
életküzdelemben nekünk okoztak! . . . 
Boldog karácsonyt olvasóinknak!”4  

4  Selmecbányai Hírlap, 25. (1911) 52. sz. 1. (dec. 24.) 
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1. kép: Behavazott főiskolai paloták valamikor a múlt században 

 
Dr. Fricz-Molnár Péter 

 
 

Ősök – bányász hősök pályázat 
 
 
A Magyar Nemzeti Levéltár az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
támogatásával „Ősök – bányász hősök” 
címmel 2021. novemberében hirdetett 
pályázatra közel 200 pályamunka érkezett. 
Az értékelés megtörtént. 50 pályázót 
márkás kerékpárral díjaztak, a többiek 

oklevelet kaptak. A díjátadások 
megyénként történtek. A Pest megyei 
terület díjazottja Gróh Levente kilencedik 
évfolyamos gimnazista a 
szénhidrogénbányászat hagyományairól 
készített tanulmányt.  
 

 

  
A díjátadás  

 
 

Borbála napi események Ajkán 
 
 

A korábbi években megszokottaknál 
szerényebb módon, de a bányászok ebben 
az évben is megemlékeztek védőszentjükről 
Ajkán.  

A rendezvények december 4-én a 
Városi Művelődési Központ előtt álló Szent 
Borbála szobornál kezdődtek, ahol Blaskó 

Sándor, a Padragi Bányász Hagyományőrző 
Kör elnöke mondott ünnepi köszöntőt. 
Beszélt a bányászok lépteit vigyázó 
védőszentről, a Borbála kultuszról és annak 
1990 utáni újraéledéséről. Kiemelte, hogy a 
bányászok állandó életveszélyben végzett 
magas szintű munkájához szakmai alázatra, 
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szeretetre és elkötelezettségre volt szükség. 
A bányászat 2004-ben Ajkán is megszűnt, 
de a rendkívül nehéz körülmények között 
dolgozó bányászok között kialakult 
segítőkészség, baráti viszony és 
összetartozás példája, bányászmúltunk és 
hagyományaink megőrzése fontos az utókor 
részére.  

Az ünnepi beszédet követően Ajka 
Város Önkormányzata nevében dr. Horváth 
József alpolgármester és Gerencsér Hilda 
képviselő, a bányász hagyományőrző és 
társadalmi szervezetek részéről pedig 
Blaskó Sándor, Oravecz Edit, Herendi 
József, Marczona Ferenc és Horváth Károly 
közösen helyezték el a megemlékezés 
koszorúit a Borbála szobor talapzatánál. Az 
ünnepség a Bányász Himnusz hangjaival ért 
véget. 

Az ünnepi eseménysor a Bányász 
Kulturális Egyesület és Közösségi Házban 
folytatódott, ahol a nyugdíjas Bányász 
Hagyományápoló Kör látta vendégül a 
tagokat, és a meghívott vendégeket. 
Marczona Ferenc évértékelését követően a 
résztvevők a vacsora után baráti 
beszélgetésben elevenítették fel régi 
bányász emlékeiket. 

Immár 10 éves hagyomány 
folytatásaként ünnepi szentmisét tartottak 
Szent Borbála tiszteletére az 
ajkacsingervölgyi IV. boldog Károly Király 
kápolnában december 5-én. A bányász 
hagyományőrző és társadalmi szervezetek 
képviselőinek jelenlétében megtartott 
istentiszteleten Bakos Frigyes esperes 
plébános szólt Szent Borbála példamutató 

életéről, önfeláldozásáról. A szentmisét az 
élő és elhunyt bányászokért és 
hozzátartozóikért ajánlotta fel. 

December 6-án Borbála nap 
alkalmából koszorúzást rendeztek az 1909. 
janiár 14-i Ármin bányai szerencsétlenség 
bódéi halottainak sírjánál. Horváth Károly, 
a Bódéért Hagyományőrző Egyesület 
elnöke megemlékezett az 55 áldozatot 
követelő katasztrófa nyolc bódéi 
áldozatáról. A sírjuk felett állított közös 
emléktáblánál koszorút helyezett el a 
Padragi Bányász Hagyományőrző Kör és a 
Bányász Kulturális Egyesület nevében 
Blaskó Sándor, Oravetz Edit és Karnics 
Miklós. A Bódéért Hagyományőrző 
Egyesület és a Nyugdíjas Bányász 
Szakszervezet részéről Piller Józsefné 
vezetőségi tag és Herendi József 
koszorúzott. A megemlékezés végén a 
résztvevők közösen elénekelték a Bányász 
Himnuszt. 

A Borbála naphoz kapcsolódóan a 
Csingervölgyért Egyesület évek óta 
meghirdeti a „Bányászatról 
gyermekszemmel” elnevezésű 
alkotópályázatot általános és középiskolás 
diákok számára. A pályázatra a diákoktól, 
és osztályközösségektől is sok pályamunka 
érkezett, amelyek közül a legjobbakat 
díjazták. A kollektív fődíjat a tavaszi 
csingervölgyi osztálykirándulást a Fekete 
István -Vörösmarthy Mihály Általános 
Iskola 3.a osztály nyerte el. 
 
 
Horváth Károly 

 
 

Új szakmai vezető az ajkai Bányászati Múzeum élén 
 
 

1965-ben Ajkán, a volt Ármin akna 
területén létesült az ország első, szabadtéri 
skanzen jellegű műszaki emlékmúzeuma. 
Az ajkacsingervölgyi Parkerdőben található 
közérdekű bányászati muzeális kiállítóhely 
a helyi szénbányászat összegyűjtött 
műszaki és történeti emlékein keresztül 
mutatja be néhai ajkai bányászatot. A 
kiállítóhely egyik fő látványossága a volt 
Ármin szállítóakna aknagépházban eredeti 
helyén meghagyott, és 1959-ig üzemelt 
ikerdugattyús gőzgép. Az udvaron több, 
mint száz bányagép került elhelyezésre. A 

múzeum rendelkezik egy 50 méter hosszú 
bemutató táróval, ahol a bányában 
használatos vágatbiztosítási módokkal, és 
eszközeivel ismerkedhet meg a látogató. Az 
elmúlt években felépült új főépületben 
kialakított őslény és kőzettár a nem 
szakmához kötődő látogatóknak is érdekes 
látnivalót szolgáltat. 

A múzeumot az önálló 
bányavállalatok megszűnése óta Ajka 
Város Önkormányzata üzemelteti, 
szervezetileg a másik helyi múzeummal 
együtt a Városi Könyvtárhoz tartozik. Az 
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utóbbi években a működéshez szükséges 
anyagi lehetőségek, és a szakmai irányítás 
hiánya kedvezőtlenül hatott a múzeum 
állapotára. A városban működő bányász 
szakmai és társadalmi szervezetek - látva 
ezt a helyzetet- változtatást javasoltak a 
város vezetésének.  

Mindezek eredményeképpen 2021. 
augusztusától a múzeum szakmai 
vezetésével Horváth Károly nyugdíjas 
bányagépész és villamos mérnököt bízták 
meg. 

A megbízott vezető 1975-től húsz 
éven keresztül a Veszprémi Szénbányák 
Vállalat Jókai bányájában, majd 2005-ig a 
Bakonyi Erőmű Zrt. Bányászati 
Igazgatóságán dolgozott különböző 
földalatti és külszíni vezető beosztásokban. 
Nyugdíjasként bányatörténeti kutatásokkal, 
a helyi bányászat szakmai emlékeinek, 
meghatározó személyiségei szellemi 
örökségének megőrzésével foglalkozik. 
Több helytörténeti és szakmai szervezet 
irányításában is részt vesz. Aktív lakóhelyi 
közéleti tevékenységet folytat, a Bódéért 
Hagyományőrző Egyesület elnöke. 

A nagyon gazdag, változatos, egyes 
részein szépen felújított, de több területen 
kissé elhanyagolt állapotú gyűjtemény 
megújítása nehéz, sok munkával járó 
feladatot jelent az új vezetőnek. Először az 
olyan kisebb, karbantartási és szervezési 
hiányosságokat kellett megszüntetnie, 
amelyek nem igényelnek nagyobb anyagi 
ráfordítást. Sajnos a feladatok nagyobb 
része nem ilyen. A kovácsműhely és a 
trafóház felújításához, az udvari 
vízelvezetés megoldásához a forrásokat 
még elő kell teremteni. Külön probléma az 
udvaron elhelyezett gépek állapota. Ezek 
festését, karbantartását a múzeum 
alkalmazottaival, önkéntes segítőkkel, és a 
máshol már bevált „Fogadj örökbe egy 

gépet” program keretében a vállalkozó 
kedvű személyek, csoportok 
közreműködésével szeretné megvalósítani.  

Fontos feladat, hogy az utóbbi 
időben a szakma képviselőinek 
meghallgatása nélkül készült 
rekonstrukciók során eltávolított, az ajkai 
bányász emberek munkájának és 
szabadidős tevékenységének emlékei is 
visszakerüljenek a kiállító termekbe. Ezt 
állandó és időszaki kiállítások formájában 
lehetne kivitelezni.  

A múzeum ismertségét is növelni 
kell szórólapok, kiadványok készítésével, 
és a már elavult honlap megújításával. 
Lényeges, hogy a múzeumról, az ott folyó 
munkáról és a rendezvényekről minél 
szélesebb körben tájékozódni lehessen, 
ezzel is növelve a látogatottságot. 

Horváth Károly által 
megfogalmazott rövid és hosszú távú 
feladatok közül néhányat kiragadva is 
látható, hogy a múzeum megújításához sok 
mindent kell tenni. Szerencsére ebben 
partner az Önkormányzat is, aki a 
lehetőségeihez képest anyagilag segíti a 
folyamatot.  

Külön nagy öröm, hogy a volt 
bányászok és szervezeteik teljes 
egyetértéssel és tevékenyen támogatják a 
kezdeményezéseket. Az eltelt rövid idő alatt 
két igen rossz állapotú kiállított gépet 
újítottak fel szabadidejükben, saját 
anyagból és eszközökkel, ezzel is a 
hagyományos bányász összefogás szép 
példáját adva. 

Reméljük, hogy a megújuló 
Bányászati Múzeum még sokáig emlékeztet 
egykori szép szakmánkra, és az áldozatos 
munkát végző bányász emberek életére. 
 
 
Oravecz Edit 

 
 

2022. évi események 
 
 
Tisztelt Tagtársak, Helyi Szervezetek- és 
Szakosztályok vezetői! 
 
Kérjük, hogy a jövő évre várható 
programjaikat és eseményeiket legyenek 
kedvesek eljuttatni az Egyesület 

titkárságára, hogy mielőbb összeállíthassuk 
az Egyesület 2022. évi eseménytárát. 
 
Köszönettel, 
 
Titkárság 
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In Memoriam Kovács László 
 
 
Kovács László okl. kohómérnök, 
Egyesületünk tiszteleti tagja december 16-
án, csütörtök éjjel 92 éves korában elhunyt. 
Halálával szakmánk egyik utolsó nagy 
öregje hagyott itt bennünket. Visszahúzódó 
és szerény életvitele ellenére tevékeny és 
gazdag életet élt, sokat dolgozott az 
Egyesület érdekében is. Évtizedekig volt az 
Öntöde című önálló szaklap felelős 
szerkesztője, annak megszűnte után a BKL 
Kohászat Öntöde rovatának vezetője. Sokat 

tett szakmánk történetének feldolgozása és 
megismertetése ügyében is. 
Többen atyai barátunkat veszítettük el vele. 
Temetéséről időben hírt adunk a Hírlevél 
olvasóinak. 
 
Jó szerencsét! 
 
Lengyelné Kiss Katalin és Lengyel Károly 
 

 
 

In Memoriam Gácsi József 
 
 
"A holtom után ne keressetek, 
Leszek sehol - és mindenütt leszek." 
(Reményik Sándor: Végrendelet) 
 
Megrendülten tudatjuk, hogy GÁCSI 
JÓZSEF a Mikerobb Kft alapítója 2021. 
december 17. napján életének 76 évében 
csendesen elhunyt. 

2021. december 28-án déli 12 órakor 
kísérjük utolsó útjára a Diósgyőri 
temetőben. 
 
Gácsi Józsefné 
Dr. Gácsi Gabriella 
Dr. Gácsi Róbert 
Gácsi Lóránt 

 
 

Végbúcsú Gácsi Józseftől 
 
 
Ismét búcsúzni kényszerülünk, egy 
szakmánkat művelő nagyszerű embertől, 
kollégánktól, Gácsi Józseftől. 
Mi többen, akik régebbről ismertük Őt, a 
pozitív emberi, szakmai, vezetői 
tulajdonságainak számos példáját, 
eseményét megőrizzük emlékeink között. 
Jóskára gondolva, bennem elsősorban egy 
optimista, életvidám, lelkes tulajdonságú, 
szorgalmas, racionális gondolkodású, 
kellemes emberi érzéseket, kapcsolatokat 
kifejezni tudó ember jelenik meg. 
Rajongással szerette családját és mindenben 
gondoskodott róluk. Három gyermeke 
diplomás, megbecsült szakemberré vált. 
Felesége iránti szeretetét, hűségét, a bükki 
üzeme mellett kiépített vízforrás 
elnevezésében is megörökítette (Valéria-
forrás). Élete végéig baráti kapcsolatot 
tartott fenn a régi munkahelyének 
kollégáival és az új vállalkozása, a 
bányászok, a diósgyőri kohászok 
képviselőivel. Üzeme munkásaival a 

legjobb emberi kapcsolatokat, a kölcsönös 
tiszteletet, megbecsülést tudta kialakítani. 
Számomra külön érdeme volt, hogy a 
bűnösen elpusztított Diósgyőri Vasgyár 
egyik üzemének, a mészkőbánya 
robbanóanyag-raktárának újrahasznosítását 
megoldotta. Ezt az ingatlant ugyanis – 
másodkézből – 1990-es évek elején folyó 
privatizáláskor megvásárolta és egy, a 
nemzetgazdaság, valamint saját maga 
számára, küzdelmes munkával, hasznot 
hozó üzemmé (MIKEROBB Miskolci 
Komplex Épületbontó és 
Robbanástechnikai, valamint Ipari és 
Kereskedelmi Kft.) tette. Nem vette fel az 
"újgazdagok" gyakori allűrjeit. 
Ellenkezőleg, folyamatosan segítette a helyi 
civilszervezeteket, önálló ipartörténeti 
kiállítóhelyet hozott létre, ezzel is 
támogatva a környék új identitásának 
kialakítását. A Fazola-fesztivál alkalmából 
"Tiszteletbeli kohásszá" avattuk. 
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Nyugodjon békében! 
 
Drótos László 

az egykori, bűnösen megsemmisített Lenin 
Kohászati Művek ny. vezérigazgatója 
 

 
 

Búcsút vettünk Dank Viktortól 
 
 

  
 

 
Fotó: Zelei Gábor 
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Fontos áramtermelési feladatra jelölte ki a Kormány a Mátrai 
Erőművet 

 
A 2021. december 22-i (238-as számú) 
Magyar Közlönyben jelent meg a 754/2021 
(XX.22) Kormány rendelete „a 
veszélyhelyzet idején a villamos-energia 
termelő kijelöléséről” címmel. 
Ez a fenti okok miatt azt tartalmazza, hogy 
a Mátrai Erőmű III., IV. és V. blokkjaiban 
megtermelt villamos energiából 
1. a) 2021.évben legalább 3.185,.4 GWh, 
legfeljebb 3.503,94 GWh, 
2. b) 2022 évben legalább 3247,6 GWh, 
legfeljebb 3572,36 GWh, 
3. c) 2023 évben legalább 3318,6 GWh, 
legfeljebb 3650,46 GWh, 
4. d) 2024 évben legalább 3200,4 GWh, 
legfeljebb 3520,44 GWh villamos-energia 
mennyiséget 
 

a Detk 220 kV-os csomóponton tápláljon be 
a villamos-energia termelésbe. 
 
A fenti kijelöléssel összefüggésben jelent 
meg szintén a 2021. december 22-i (238-as 
számú) Magyar Közlönyben a Kormány 
1950/2021(XII.22) kormányhatározata, ami 
rögzíti, hogy még a 2021-es költségvetési 
törvényben létre kell hozni a villamos-
energia termelés, mint rendszerbiztonsági 
szolgáltatás ellentételezésével összefüggő 
kiadások jogcímcsoportot, és ennek 
keretében gyakorlatilag 45.271.300.000 
forintot írnak jóvá erre a címre, amit tehát a 
Mátrai Erőmű megkap az idei évre előirt 
áramtermelés ellentételezésként. 
 
Dr. Horn János 
 

 
 

Energetikai hírek szakmai újságokból 
 
 

ENERGIAGAZDÁLKODÁS (62. 
évfolyam 2021/6. szám) 

Szezonális és hosszú-távú energia tárolási 
lehetőségek (p: 2 - 8) 
Gáztárolás adszorpciós elven? (p: 9 – 11) 
Szén-dioxid pandémia (p: 12 – 18) 
A megújuló energiahordozók és a 
légkörvédelem (p: 19 – 23) 
Kinevezték Alföldy–Boruss Márk-ot az 
ITM energiapolitikáért felelős helyettes 
államtitkárának (p: 23) 
A környezetvédelem és a megújuló 
energiahordozók (p: 24 -27) 

A metánhidrát (p: 28 – 36) 
 
 

ELEKTRTECHNIKA (114. évfolyam. 
2021/ 9 – 10) 

Dánia harmadik legnagyobb távhő - 
szolgáltatójának szállít transzformátort a 
GANZ (p: 29) 
 
Dr. Horn János 
 

 
 

Hazai energiatermelés 
 
 
Az országos primer energiatermelés 30,95 
PJ volt az idén szeptemberben, mely 2,65 
PJ-lal alacsonyabb az előző év azonos 
időszakhoz képest. A bruttó villamos 
energiatermelés 2820 GWh volt, ez 6 
százalékkal alacsonyabb az előző évinél. 
Az elsődleges fosszilis energiahordozók 
termelés 1,25 PJ- lal, a nukleáris termelése 
1,44 PJ-lal csökkent., míg az egyéb nem 

megújuló forrásokból származó 
energiatermelés 0,05 PJ-lal emelkedett az 
előző év azonos időszakához képest. 
A fosszilis energiaforrásokon belül a 
földgáz és a széntermelés csökkent, míg a 
kőolaj és elsődleges kőolaj termékek 
termelése emelkedett. 
Az országos primerenergia felhasználás 
74,47 PJ volt, amely 1,30 PJ-lal 
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alacsonyabb az előző év azonos 
időszakéhoz képest.  
A bruttó villamos-energiatermelés 6 
százalékkal volt magasabb az előző évinél. 
A szeptemberben megtermelt 2820 GWh 
villamosenergia 45,3 százaléka volt 
nukleáris eredetű, 22 százalékát biztosította 
a földgáz, 9,7 százalékát a szén és 
széntermékek, 21,8 százalékát a megújuló 
energia és 1 százaléka egyéb forrásból 
származott. A megújuló forrásból termelt 
energia az előző év azonos hónapjához 
képest 21 százalékkal volt magasabb. A 
nukleáris forrásból származó bruttó 
villamos energiatermelés 9 százalékkal, a 
fosszilis alapú 15 százalékkal csökkent, a 
naperőművek által termelt villamos energia 
aránya a teljes bruttó termelésben 14 
százalékot képviselt. 
A megújuló energiaforrásból termelt 
villamos energia 63,7 százalékát a nap, 21,8 
százalékát a biomassza, 5,7 százalékát a 
szél, 3,6 százalékát a biogáz, 3,1 százalékát 
a víz, 2,1 százalékát a kommunális hulladék 

megújuló része biztosította. A megelőző év 
azonos időszakához képest a nap, a víz és a 
kommunális hulladék megújuló részéből 
származó energia mennyisége emelkedett, 
míg a szélenergia, a biomassza és a és a 
biogáz csökkent. 
A Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (MEKH) havi 
rendszerességgel publikál adatokat a hazai 
szén- és kőolajtermékekről, valamint a 
villamos energia és a földgáz ellátásról. Az 
energiatermelésre, készletekre, ellátásra 
vonatkozó adatok a havi gyakoriságú 
adatgyűjtések esetében a tárgyhónapot 
követő 65., a primer mérleg esetében a 70. 
napon érhetők el. 
A MEKH a hivatalos statisztikai adatokat a 
Eurostathoz igazodva az előre 
meghatározott és kihirdetetett terv és 
publikációs naptár alapján teszi közzé a 
honlapján. 
 
Dr. Horn János  
 

 
 

Álljon meg a menet! 
A csapda neve: klímajog 

 
Az MTA egyik idei tudományünnepi 
rendezvényén három tehetséges fiatal 
kutató tartott előadást. Kis Anna 
meteorológus egyszerűen megismételte a 6. 
IPCC-klímajelentés döntéshozói 
összefoglalójának állításait. Kovács-
Hostyánszki Anikó ökológus a növényi 
inváziók beporzókra gyakorolt hatásairól és 
a klímaváltozással való összefüggésekről 
beszélt. Előadás-összefoglalójának a 
következő mondata a klímatudományt 
illetően olyan, mint cseppben a tenger: „A 
beporzó rovarok diverzitását, elterjedését 
számos tényező befolyásolja, köztük a 
klímaváltozás és az inváziós növényfajok 
előbbitől sokszor független előretörése”. A 
harmadik előadónak, Kecskés Gábor 
környezetjogásznak különösen hálásak 
lehetünk, mert rávilágított a 
klímaváltozással kapcsolatos jogok 
tisztázatlan eredetére és a klímaváltozással 
kapcsolatos jogrendszer szakadatlan 
térfoglalására.  
 
A Kecskés-előadás bevezetőjében 
elhangzott, hogy a környezeti jognak már a 

kiindulási fogalma ˗ a fenntartható 
fejlődésnek vagy újabban 
fenntarthatóságnak fordított ’sustainable 
development’ ˗ sem egyértelmű. 
(Hozzáteszem: arra manapság már senki 
nem veszteget szót, hogy az eredetiben 
használt ’development’ nem is fejlődést, 
hanem fejlesztést jelent.) Az ún. 
Brundtland-jelentésből (1987) fakadó 
fogalom jogilag nem megragadható, nem 
bír jogi kötelezettséggel. Elmondta, hogy az 
ENSZ Fenntartható Fejlődési Célkitűzései 
(UN Sustainable Development Goals, 
SDG) sem konkrétabbak. (Ebben 
egyetértünk. Véleményem szerint az UN 
SDG nem más, mint egy 17 tételből álló, 
rendezetlen kívánsághalmaz. És fényévekre 
van attól, hogy méltó lehessen a Soli Deo 
Gloria SDG rövidítésére.) A legtöbben azt 
mondják rá, hogy ’ernyőprogram’, és 
minden szakpolitikát e célok 
megvalósításába kell állítani. Csakhogy ez 
– amint az előadó hangsúlyozta – nagyon 
nehezen fordítható le a jog nyelvezetére.  
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Elhangzott, hogy az erőforrások feletti 
rendelkezés joga a ’klímaváltozás ellen 
küzdő’ államok szuverenitásának kérdése, 
és hiába van ott a ’nagy szent cél’ (’a 
klímaváltozás elleni küzdelem’), az 
államérdekek nem esnek egybe. Fel is tette 
a kérdést: vajon a nem kötelező erejű 
dokumentumokban szereplő tisztázatlan 
kérdésekhez hogyan képes a jog hozzáállni? 
Hiszen már az ún. ’környezeti jog’ (mint 
anyajog) is puha jogi megoldásokkal teli 
rendszer. Azaz ’soft’ és nem előíró ’hard’, 
sőt a cél (’megelőzés, elővigyázatosság’) 
úgyszintén elvont, megfoghatatlan. 
 
A nemzetközi vállalások szerzői 
tulajdonképpen csak remélik, hogy az 
államok belső jogrendszerükben 
konkretizálni és tisztázni fogják a nyitva 
hagyott kérdéseket. Mivel a legtöbb 
klímaváltozási szerződés ’nem 
önvégrehajtó’ (azaz a szerződés csupán 
együttműködésre kötelez), az államok által 
kidolgozott szakpolitikák és jogalkotások 
játsszák a döntő szerepet. A 
klímacsúcsokon például azt tűzték ki célul, 
hogy a földi átlaghőmérsékletnek nem 
szabad 1,5-2 Celsius fokkal magasabbnak 
lennie, mint az iparosodás előtt volt. De azt, 
hogy a célkitűzést milyen módon kell 
elérni, arra a klímacsúcs-szerződések nem 
adnak választ.  
 
A klímaváltozással kapcsolatos jogban a 
nemzetközi kötelezettség (ami absztrakt és 
általános) és a nemzeti jog (ami részletekbe 
menő és praktikus) között felbukkant egy 
közbülső szint is: az EU-jog. Ez 
konkrétabb, mint a nemzetközi, mégsem 
elég részletes. Kecskés kísérletet tett a 
klímajog definiálására, hiszen valójában azt 
se lehet tudni, hogy van-e olyan, hogy 
klímajog vagy nincs. Őszerinte ide tartozik 
’az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
jegyében született valamennyi jogi norma, 
mindhárom (nemzetközi, uniós és nemzeti) 
szinten’.  
 
A jogok és kötelezettségek dimenziójában a 
hatékonyságot a jogi dogmatika alakítja ki. 
Kikristályosodott fogalmakkal ugyanis 
könnyebb egységes jogi szabályozást 
elérni. A környezetjog mára már önálló 
területe lett a jogdogmatikának. A 
klímaváltozással kapcsolatosan lehet, hogy 
majd megelégszenek a környezetjoggal, de 

akár ki is fejlődhet egyfajta speciális 
’klímajog’. Tény, hogy ennek érdekében 
igen intenzív munkálkodás folyik. 
Tankönyveket írnak, internetes 
gyűjteményeket készítenek, fejlesztik a 
belső dogmatikát és a tartalmi elemeket. És 
a jogalkotáshoz várják a tudományos 
közösség segítségét. Többek között a 
kutatókat idevonzó új tudományos 
folyóiratok révén.  
 
A ’klímajog’ nemzetközi hátterét egyelőre 
négy darab nemzetközi szerződés: az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezmény 
(UNFCCC, 1992), az 1997-es Kiotói 
megállapodás, a 2015-ös Párizsi 
megállapodás és a 2021-es Glasgow-i 
klímaegyezmény jelenti. EU-szinten eddig 
egyetlen jogi dokumentum (a 2021. június 
30-án meghozott 2021/1119 klímarendelet) 
született, ami a ’klímasemlegesség’ elérését 
célzó keret létrehozásával nevesíti a 
teendőket. (Az előadásban nem esett szó 
róla, de küszöbön áll az Európai Bizottság 
’Fit for 55’, azaz Irány az 55% néven 
elhíresült intézkedéscsomagján alapuló 
törvény elfogadása.) Az EU klímajog 
lényege tehát a ’nettó zéró’ kibocsátás. Úgy 
gondolom, hogy az EU-jog minden 
tagországra nézve kötelező lesz. 
 
Az előadó a klímajog tartalmi elemeiként a 
következőket sorolta fel: 
karbonsemlegesség (klímasemlegesség) 
elérése, éghajlatpolitikai célértékek 
(üvegházgáz-kibocsátás-csökkentési 
elvárások), iparosodás előtti korszakhoz 
képest a földi átlaghőmérséklet-növekedés 
felső határának meghatározása (1,5-2 
Celsius fok), holisztikus szakpolitika-
alkotás és jogalkotás bátorítása, pénzügyi 
ösztönzők a fejlődő országok számára, és 
végül ellenőrzési-utánkövetési 
mechanizmus kialakítása. 
 
A fenti néhány bekezdést kizárólag a 
kétszer is meghallgatott előadásból szedtem 
össze. Megvilágosító erejű volt. 
Fundamentum nélkül építkeznek! 
Utánanézett-e valaki a természet valóságos 
működésének? 
 
Nem várható el a Brundtland-jelentésbe 
beleszületett jogásztól, hogy a tudományos 
alapokkal tisztában legyen. Sajnos a 
természettudományi kutatók nagy része is 
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csak saját szűk szakterületét ismeri. Azon 
belül otthonosan mozognak, de a 
szomszédos szakterületek eredményeire 
nincs rálátásuk. Jóhiszeműen elfogadják 
mindazt, amit az ún. klímamodellezők, és a 
klímamodellezés alapján írt összefoglalók 
állítanak. Amit sokan (közöttük jogászok, 
politikusok) klímatudománynak vélnek, az 
csupán az IPCC-klímajelentés politikusok 
közreműködésével készült vezetői 
összefoglalója. Amit a média (benne a 
tudománykommunikáció) által még tovább 
torzított összefoglaló propaganda. Az, hogy 
az antropogén széndioxid-kibocsátás 
csökkentésével befolyásolni lehet az 
éghajlatot: tévhit. Sajnos e tévhitet a 
kutatók közül is számosan erősítik. A 
tudomány helyzetét a Magyar Hírlap 
hasábjain november-december folyamán 
kellően részleteztük. Nem csak egyéni 
meglátások, hanem komoly európai 
(CLINTEL, EIKE, GWPF) és magyar 
egyesületek (ENPOL2000) munkái alapján. 
A természet éghajlatváltoztatását hiba 
emberi tevékenységként elkönyvelni! 
 
A váratlanul kapott jogi felkészítésnek 
köszönhetően az interneten igazi csemegére 
bukkantam: a klímatudomány jogi 
formában megfogalmazott 
fundamentumára. Talán sokan emlékeznek 
rá, hogy 2017 szeptemberében San 
Francisco és Oakland városa külön-külön 
beperelte az ExxonMobil-t, mert e két 
kaliforniai város az olajcéget tette felelőssé 
Kalifornia állam éghajlatváltozásáért. Arra 
kevesebben emlékeznek, hogy a bíró 2018 
nyarán elutasította a keresetet. Arra pedig 
megint többen, hogy amerikai városok még 
a következő évben is egymás után pereltek 
be különböző olajvállalatokat ugyanezért. 
(Ami már elvi szempontból is helytelen, 
hiszen e cégek semmi mást nem tesznek, 
csak a felszínre hozzák a szénhidrogént. 
Ugyanúgy, mint a szénbányászok a szenet. 
A felelőst azok körében kell keresni, akik 
elégetik, de nyilvánvaló, hogy az igazi 
felelősök azok, akik a felhasználásban 
mértéktelenségre buzdítanak, de most nem 
ez a lényeg.) A per kimenetelében 
kulcsszereplő szakvéleményről: három 
amerikai klímakutató fizikus (William 
Happer, Steve E. Koonin és Richard 
Lindzen közös munkájáról nem szólt a 
fáma. Lindzen a híres MIT professzora, 
Happer a Princeton Egyetemen tanított, 

Koonin pedig a New York Egyetemen. 
Emellett Happer a Trump-kormányzat alatt 
volt tudományügyi főtanácsadó, Koonin 
pedig Obama elnöksége idején töltött be 
helyettes államtitkári tisztséget. 
Együttműködésük alapját nem a politikai 
egyetértés, hanem a tudományos tisztesség 
jelenti. A közös ügyvédjük által 
összeszerkesztett klímatudományi oktatási 
anyag az interneten is hozzáférhető. Az 
alapállítások a következők: 
1. Az éghajlat állandóan változik; az elmúlt 
fél évszázadéhoz hasonló változások igen 
gyakoriak a geológiai feljegyzésekben. És e 
változások mindannyiszor erőteljes 
természeti jelenségek hatására következtek 
be. 
2. Az éghajlatra gyakorolt emberi hatások 
kicsiny (mintegy 1%) mértékben 
befolyásolják a természetes 
energiaáramlást. 
3. Nem lehet megmondani, hogy a jelenlegi 
szerény felmelegedés mennyiben tudható 
be antropogén hatásoknak. 
4. A legszembetűnőbb éghajlati 
változókban nem figyeltek meg eltolódást, 
és a jövőbeli változások mai előrejelzései 
rendkívül bizonytalanok. 
 
Mindezek részletes kifejtése után nyolc 
kérdésre adott válasz következik. Úgy 
ahogy van, kötelező olvasmánynak kellene 
megtenni. A bíró (William H. Alsup) végül 
bizonyíthatatlannak találta San Francisco és 
Oakland kárigényét, és elutasította a 
keresetet. (Meg is kapta a magáét a sajtótól.)  
 
A valóságos helyzet belátásának hiányától 
sok kutató szenved lelkifurdalásban. Ha 
mindenki néma marad, a jogászokban pedig 
fel sem merül, hogy a klímaváltozás elleni 
küzdelem értelmetlen. Kodifikálják ˗ a 
zagyvaságot. 
 
Az előadó elhallgatott egy nem 
jelentéktelen részletet. Frank Füreditől 
azonban tudhatjuk, hogy „a nemzetközi 
jogot is megkísérlik igénybe venni, hogy 
bűncselekménnyel vádolhassák a 
kétkedőket. Az újonnan kitalált ’ökocid’ 
bűncselekmény célja az olyan viselkedési 
formák kriminalizálása, amelyek 
ellentétesek az éghajlati aktivisták 
konszenzusával. A klímakeresztesek 
nemzetközi ügyvédekkel és döntéshozókkal 
dolgoznak a nemzetközi büntetőjog 
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módosításán. Céljuk az ún. ökocídium 
(ecocide) jogi definíciójának 
megfogalmazása, amely olyan létező 
nemzetközi bűncselekmények sorát 
egészítené ki, mint például az emberiség 
elleni bűncselekmények, a háborús 
bűncselekmények és a népirtás.” A jognak 
nem a mérlegelésről kellene szólnia? A 
nyomuló ún. klímajogot nem látom 
egyébnek, mint a mozgalmár felperesek 
egyoldalú érdekképviseletének. 
 
Végkifejlet felé nézünk. Amennyiben ezt a 
megközelítést a magyar jogrendszer 
magáévá teszi, (akár úgy, hogy 
kizárólagosságot ad az EU-nak), végzetes 
csapdába ejti a magyar társadalmat. A 
képlet (NGO-nyomulás) máshonnan is 
ismerős. A klímaügyben azért nehezebb 
eligazodni, mint pl. a migráció vagy a 
gender kérdéseben, mert a félrevezetésnek e 
téren estek a legtöbben áldozatul.  
 
A tudomány kisiklatása már a legelső 
nemzetközi szerződésben megkezdődött. 
Azzal, hogy az ENSZ Éghajlatváltozási 
keretegyezményében (a 1992-es UNFCCC-
ben) a klímaváltozás szó tudományos 
definíciója mellett ugyanerre a fogalomra 
létrehoztak egy másik meghatározást. Az 
UNFCCC szerint a klímaváltozás oka eleve 

csak antropogén légköriösszetétel-
változtatás lehet. A magyar parlament az 
UNFCCC-t 1995-ben ratifikálta. A jogi és 
tudományos tisztázást tehát innen kellene 
kezdeni. E cikk annak érdekében íródott, 
hogy jogász döntéshozóink két szemmel 
láthassanak, ne csak eggyel. 
 
Sopron, 2021. december 9. 
 
Szarka László Csaba 
 
 
Néhány forrás: 
https://mta.hu/tudomanyunnep2021/fenntar
thatosag-es-klimavedelem-fiatal-kutatoi-
szemmel-videon-a-fiatal-kutatok-
akademiajanak-rendezvenye-111791  
https://issuu.com/johna.shanahan/docs/180
319_happer-koonin-lindzen_climat 
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/G
azdasag/2018_08_09/persorozat_indult_a
merikaban_a_klimavaltozas_miatt   
https://www.euronews.com/2021/11/09/co
p26-make-ecocide-a-crime-against-
humanity-view 
https://www.theguardian.com/law/2020/no
v/30/international-lawyers-draft-plan-to-
criminalise-ecosystem-destruction 
 

 
 

Természettudomány: a Természet tolmácsa 
 
 

Napjaink egyik fő problémája -
elbizakodottságunk-önhittségünkben és 
éntudatunkban rejlik. Így azután az 
információt tudásnak vélve szinte mindenki 
véleményt nyilvánít minden témában, 
szakmai felkészültség nélkül is. 

A villamos áramot használjuk, de 
megbénul létfenntartásunk, ha nincs. 
Márpedig egyre gyakrabban előfordul, 
hogy ideig-óráig nélkülöznünk kell. Az 
okokat vizsgálva többféle vélemény 
születik. A tudományos alapokon álló 
műszaki szakvélemény nem lehet döntő, 
csupán egy a sok közül -ma itt tartunk. 
Merthogy minek a tudományos okoskodás, 
ha az eseményt a Természet számunkra nem 
megfelelő „viselkedésére” foghatjuk… 

 
5 forgótartalék: akkor lép üzembe, ha valamelyik 
erőművi blokk hiba miatt leáll 

2020 nyarán pl. Texasban a több napos 
áramszünetet hivatalosan a „szokatlan” 
nyári hőhullámnak tulajdonították. Az 
áramszolgáltató vezére addig ment, hogy az 
áramszünet elhúzódásáért az 
áramfogyasztók egoizmusát okolta. Akik 
galádul képesek voltak arra, hogy a 
fullasztó éjszakai hőségben klíma 
berendezéseiket üzemeltessék?! 

Texas állam villamos rendszeréről 
annyit érdemes tudni, hogy nincsen 
összekapcsolva a szomszédos államokkal. 
Saját ellátását azonban a fékevesztett 
divatnak köszönhetően 75%-ban 
forgótartalék5 nélküli fosszilis- és atom- 
25%-ban (2% nap+23% szél) megújulós 
erőművekre bízza. Így nem csoda, ha a 
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szélcsendes éjjelen megtörtént a több napra 
elhúzódó baj. A villamos energia 
szolgáltatás újra indítása ugyanis nemcsak a 
„fő villanykapcsoló felkapcsolásából” áll! 
A teljes rendszert minden pontján felül kell 
vizsgálni és a túlterhelés miatt 
meghibásodott termelő-, szállító- és 
elosztó berendezéseket cserélni, javítani 
kell. S ez a folyamat, mint láttuk akkor, több 
napig tart. 

Ha úgy nézzük, a nyilatkozó 
vezérigazgatónak cége anyagi érdeke 
szempontjából teljesen igaza van. Hiszen a 
galád természet összefogva az önző 
fogyasztókkal napokig más munkát, s vele 

jelentős költséget adott neki az extra profit 
helyett. 

Itt befejezhetnénk a történetet, de sajnos 
nincs vége. Napjainkban (2021. március 1.) 
is tart az az áramszünet, mely miatt az USA 
elnöke Texas államban 12 nappal ezelőtt 
vészhelyzetet hirdetett. A Kanada felől 
érkező északi szél ugyanis -26 fokos 
hideget hozott némi (5-6 cm, a sivatagos 
környezetben 25-35 évenként előforduló) 
hóesés után. Most egy kicsit előbb jött, mint 
„szokott” s az áramfogyasztók erősen 
túlterhelték fűtési hőigényükkel az egyre 
csökkenő energiájú villamos hálózatot.  

 

  
1. sz. ábra 2. sz. ábra 

Egy család az áramot a szomszéd generátorából 
kapja, a ház fűtését pedig a saját gépkocsijuk 

biztosítja 

Járművek egy áram nélküli kereszteződésben a texasi 
Odessában  

Fotó: AP Fotó: MTI/AP/Odessa American/Jacob Ford 
 
 

A hálózat teherbírása az összeomlás 
kivédése céljából elrendelt „gördülő 
áramszünetek”6 ellenére a 
földgázvezetékek, atomerőművi hűtővíz, 
kőolajvezeték, szénbunkerek be- és 
elfagyása miatt a black-out (teljes 
áramhiány) állapotában stabilizálódott. 

Villamos energia nélkül a közlekedés, a 
kereskedelem és az ivóvíz ellátás is 
megbénult, 5 millió háztartás fűtése, 
világítása, élelmiszer ellátása, egy szóval 
létfeltételei mellett. A helyzet több tucatnyi 
emberéletet követelt eddig. A 
helyreállításon e sorok írása közben is 
dolgoznak. A munkatérkép a 

www.energiaakademia.lapunk.hu honlapon 
is folyamatosan frissül. 

Egyszerű áramfogyasztóként minősítve 
az esetet, megoszlanak a vélemények a ritka 
véletlen esemény és az életfeltételeket 
szinte megszüntető súlyos műszaki hiba 
között. A szakember véleménye viszont a 
Természet tiszteletén és részbeni ismeretén 
alapszik. Abból indul ki, hogy egy 
városban, mint pl. Texas fővárosa, Austin, 
az emberi létfeltételek fő energia forrását a 
villamos áramot folyamatosan biztosítani 
kell. A létfeltétel biztonsága pedig nem 
lehet pénzügyi-, vagy műszaki-, ahogyan 
vezetői elbizakodottság kérdése sem! 

 

 
6 gördülő áramszünet: előre jelzett időpontban, 
határozott időre megszakított szolgáltatás sorozat 



15 
 

  
3. sz. ábra 4. sz. ábra 

Üres polcok egy szupermarketben Austinban Jéggé fagyott folyosó egy tömbházban 
Forrás: MTI/AP Forrás: MTI/AP 

 
 
A szakmai szempontból biztonságos 
megoldás megfelelő teljesítményű fosszilis 
és atom, nem természetfüggő 
forgótartalékkal rendelkező, minden 
pillanatban a laikus emberi fogalom szerinti 
„extrém” terhelést is tűrő, helyes arányú 
megújulós áramot elviselő, nem 
kereskedelmi célú7 áram importot is 
lehetővé tévő villamos rendszerről szól. Ezt 
azonban célszerűen csak és kizárólag 
szakirányú ismeretekkel, gyakorlattal, 
természettudományos hozzáértéssel 
rendelkező szakemberek tervezhetik, 
tarthatják karban, üzemeltethetik és teszik 
minden időpillanatban alkalmassá az 
életfeltételek biztonságos, folyamatos 
fenntartására! Emeljük ki: mi műszakiak 
nem egy véleményt mondunk a sok közül, 
hanem a Természettel való urbanizációs 
együttélés néhány fontos műszaki feltételét 
tolmácsoljuk, midőn tervezünk, szakértünk, 
üzemeltetünk, karbantartunk. 

 
 
Livo László 
 

 
7 nem kereskedelmi: villamos rendszer szabályozási 
és hiba kivédő 
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Ördögh Balázs bejegyzést tett közzé 
a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat Facebook Csoportban 

2021. december 16-án 
 
 

Régen volt már olyan, hogy 4 berendezés 
dolgozzon egyszerre egy cégnek 
Magyarországon, mint most a TDE ITS 
esetén. Pettendi kutak olajtermelők, a 

Darány hamarosan kiderül, a Nyékpusztától 
gázt várunk némi kondenzátummal.  
 
Él még a Magyar Olajipar! 

 

  
Nyékpuszta-6., MND Bentec 450 Darány-Kelet-2., MB2001 Rig-47 

  

  
Pettend-Nyugat-1B., MB2001 Lyb-49. Pettend-Kelet-10B., Vabeko Rig-1. 
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A kőolaj- és földgáz hozamcsúcsról 
 
 
A fosszilis energiahordozók (kőszén, kőolaj 
és földgáz) mennyisége véges, ha elég 
sokáig fogyasztjuk azokat, a világméretű 
tartalékok egy idő után kifogynak. Jó 
néhány évtizede foglalkozik ezzel a 
gondolattal a világ. Az 1950-es évektől 
kezdve mind több kutató foglalkozott a 
készletek kimerülésének gondolatával és 
számtalan elmélet született. Az elméletek 
szerint a Föld növekvő népessége és az egy 
főre jutó növekvő energiaigény hatására 

hatványozódik (exponenciálisan) az 
erőforrás-felhasználás. 2019-ben a fosszilis 
erőforrások az erőforrás- felhasználás 84,3 
%-át (ezen belül a kőolaj 33,1 %, a földgáz 
24,3 % és a kőszén 27%) tették ki, ezért az 
emberiség függése tőlük rendkívüli. Ám a 
készletek végesek, ezért szükségképpen 
elérünk egy csúcsot, amelyen túl a 
kitermelés a véges készletek miatt már nem 
növelhető tovább. 

 

 
Világ energiafelhasználása 2019-ben 

 
 

Kőolaj-hozamcsúcs vagy kőolajcsúcs 
A kőolaj-hozamcsúcs vagy röviden 
kőolajcsúcs (angolul „peak oil”) egy vitatott 
elmélet a kőolaj kitermelésének időbeli 
tetőzéséről. A kőolajcsúcsot a Hubbert - 
féle csúcselmélet fogalmazta meg egy 
előadásban, amelyet Marion King Hubbert, 
a Shell Oil Kutatólaboratórium geofizikusa, 
az American Petroleum Institute (API) 
számára 1956-ban „Nuclear Energy and 
Fossil Fuels” címmel tartott. Ebben a 
dolgozatában előre megjósolta, hogy az 
USA kőolajtermelése a ’70-es évek elején 
fog tetőzni. Sokan nem hittek a jóslatainak, 
de amikor 1971-ben valóban tetőzött az 
USA kőolajtermelése, akkor neve és 
elmélete hirtelen ismertté tette a szakmában 
dolgozók körében. Hubbert megfigyelte, 
hogy egy kútból való kőolaj kitermelés a 
következőképpen alakul: Nulláról indul, 
egyre gyorsuló ütemben növekszik, majd 
elér egy csúcsértéket és ettől kezdve 

folyamatosan csökken. Hubbert érvei 
szerint a csúcs kitermeléshez tartozó év 
körülbelül akkor következi be, amikor 
elérték a kútból való összes kitermelhető 
kőolaj mennyiségének 50 %-át. Tehát, ha az 
éves kitermelést az idő függvényében 
ábrázoljuk, akkor egy, a csúcsévre 
szimmetrikus harang alakú görbét kapunk, 
amely az alábbi képlettel írható le: 
 

 
ahol: P = az aktuális kőolajtermelés, t = az 
aktuális idő, PM = a termelési csúcs, tM = a 
csúcshoz tartozó időpont, b = a görbe 
meredekségére vonatkozó érték, k = 
tényező, amely 0 és 1 közötti 
A görbének van egy felszálló és egy leszálló 
ága. A felszálló ág vége és egyben a leszálló 
ág kezdete a görbe maximuma, az ún. 
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Hubbert-csúcs. A függvény matematikai 
elemzése szerint mind a felszálló, mind a 
leszálló ág két részre osztható. 
 

 
M. K. Hubbert geofizikus 

 
A kitermelés kezdetén, amikor a 
rendelkezésre álló készletek korlátlan 

lehetőséget adnak a növekvő igények 
kielégítésére, a kitermelés exponenciálisan 
növekszik mindaddig, ameddig az igények 
és a kitermelés növekedése egyensúlyba 
nem kerül (ez az inflexiós pont). Ezt 
követően az igények kielégítését csak 
további, nehezebben kitermelhető 
lelőhelyek felfedezése biztosíthatja. Ezt 
egyre nehezebben és egyre drágábban lehet 
megvalósítani, így a kitermelés növekedése 
fokozatosan csökkenni kezd, és a 
növekedés a Hubbert-pontban válik 
nullává. A leszálló ág ismét két részre 
osztható, az első szakaszban a csökkenés 
mértéke kezdetben lassú, majd egyre 
intenzívebb lesz, és az inflexiós pontban éri 
el maximumát. Az utolsó szakaszban a 
kereslet is egyre jobban mérséklődik (az 
emberiség fokozatosan más 
energiahordozóra áll át), a mérséklődés 
üteme csökken, és a kitermelés mennyisége 
fokozatosan nullává válik. 
 

 

 
USA kőolaj-hozamcsúcs görbéje M. K. Hubbert szerint 

 
 
Hubbert modell eredményeivel 
kapcsolatban megjegyzendő, hogy az nem 
vette figyelembe a nem-hagyományos 
kőolajforrásokat (elsősorban a palaolaj 
készleteket), amelyek pedig az utóbbi 
évtizedekben előtérbe kerültek és kitolták a 
végső kőolajcsúcs időpontját. Az USA 
kőolaj kitermelése 1995-ig követte a 
Hubbert által 1956-ban meghatározott 
görbét, illetve a módosított görbét, azonban 

az új felfedezések, a mind mélyebb tengeri 
termelési eredmények, a nem-
hagyományos készletek feltárása (palaolaj), 
az északi sarkkörön túli termelés 
megindulása és az új kitermelési 
technológiák hatására a kőolaj kitermelése 
újra meredeken növekszik. Ezért többen 
úgy vélik, hogy a kőolajhozam-csúcs 
elmélet legerősebb bizonyítéka megdőlni 
látszik. 
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USA kőolaj kitermelésének alakulása 

 
 
A Hubbert-elmélet hiányosságainak 
kiküszöbölésére alkotta meg 2006-ban a 
Total-nál dolgozott Jean H. Laherrére 
francia olajmérnök a „Multiple-Hubbert 
Appproch”-t, magyarra fordítva talán a 
„Ciklikus Hubbert közelítés” felel meg neki 
leginkább. 
 

 
Jean H. Laherrére olajmérnök 

 
Laherrére modellje Hubbert elméletén 
alapszik, de több ciklusból és több csúcsból 
próbálta meg modellezni a kőolajtermelést 
és koncepcióját több adat is alátámasztotta: 

 
ahol: N a ciklusok száma 
 
Leherrére módszerét felhasználva, több 
ciklust alkalmazva az alábbi ábrán látható 
eredmények születtek a világ kőolaj 
kitermelésére vonatkozóan. Az ábrán 
látható három eset abban különbözik 
egymástól, hogy más-más a véglegesen 
kitermelhető kőolaj mennyiséget vettek 
számításba. A három eset lefedi a 
pesszimista (2250 milliárd hordó) és az 
optimista (3000 milliárd hordó) közötti 
intervallumot. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a pesszimista becslés esetén 2009-ben 
kellett volna tetőznie a kőolaj-
kitermelésnek. Abban az évben valóban 
csökkent a kitermelés, de az inkább a 2008-
as gazdasági válságnak volt köszönhető. A 
középső becslés szerint 2015-ben fog 
tetőzni a termelés és ebben az évben 30,7 
milliárd hordó kőolajat fognak kitermelni. 
A legoptimistább becslés pedig 2021-re 
tette a kőolaj-hozamcsúcs évét 32,1 milliárd 
hordós éves termelés mellett. Az ábrán jól 
látható, hogy a modellek jól illeszkednek a 
világ eddigi kőolaj termeléséhez. 
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Világ kőolaj kitermelésének görbéje Leherrére módszerével 

 
 
Azonban, a világon is az új felfedezések, a 
mind mélyebb tengeri termelési 
eredmények, a nem hagyományos készletek 
feltárása, az északi sarkkörön túli termelés 
megindulása és az új kitermelési 
technológiák kitolják a végső kőolajcsúcs 
időpontját. Ma már nem mernek hosszú 

távra jósolni, így a 2020-as becslések már 
csak 2040-2045-ig merészkednek előre 
jelezni, amelyek alapján – a különböző 
szerzők szerint – a kőolajcsúcsot 2028-ban 
(Rystad), 2035-ben (BloombergNEF és 
Wood Mackenzie) vagy 2040-ben (OPEC) 
éri el a világ:  

 

 
Jósolt kőolajhozam-csúcsok 
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Földgáz-hozamcsúcs vagy földgázcsúcs 
Hubbert 1956-ban az USA földgázcsúcsra 
(angolul „peak gas”) is elkészítette a 
görbéjét, amelyet szintén az 1970-es évek 
elejére jósolta a csúcsot. Aztán 1962-ben 
módosította egy optimistább becslés 
alapján, ez az új földgázcsúcs görbe már 
1978-ra jelezte a csúcsot. 1971-ben Hubbert 
ismét felülvizsgálta a földgázcsúcsra 
vonatkozó becslését és ekkor már azt 
jósolta, hogy a földgáztermelés csúcsát az 
USA-ban 1975 és 1980 között éri el. Végül 
is az USA 1974-ben érte el a 
földgáztermelése csúcsát. Noha Hubbert 
több csúcsot is elismert az USA 
szénhidrogén termelésében, azonban 
egészében csak egyetlen csúcsmodellt 
alkalmazott. 2008-ban Tad Patzek, a 
Kaliforniai Egyetem munkatársa, 
elutasította az egycsúcsos modellt és a 
múltbeli amerikai földgáztermelés 
többszörös csúcsait öt különböző Hubbert-
görbe összegeként mutatta be. Arra a 
következtetésre jutott, hogy az új 
felfedezések és a nem hagyományos 
földgázok kitermelése több mint 
kétszeresére növelhetik az USA 

földgázkészletét, illetve kettő vagy annál 
több földgázcsúcs is kialakulhat. Valóban, 
az USA földgáztermelése az 1974-es csúcs 
utáni csökkenés közben 1979-ben, 1984-
ben és 2001-ben is részcsúcsokat ért, s 
végül a 2005-ig történt csökkenés után 
meredeken nő a termelés. Az Amerikai 
Egyesült Államok Energia Információs 
Hivatal (EIA) előrejelzése szerint az USA 
földgáztermelése 2040-ig biztosan 
növekedni fog, nagyrészt a megnövekedett 
palagáz termelése miatt. 
Az említetteken kívül sok szakember 
(geológus, geofizikus, olajmérnök, 
közgazdász stb.) és társaság, intézet 
foglalkozott és foglalkozik ma is a 
földgázcsúcs becslésével. Többek között 
Dug Reynolds közgazdász 2005-ben azt 
jósolta, hogy az USA földgáztermelésének 
csúcsa 2007-ben fog bekövetkezni. 2009-
ben felülvizsgálta előrejelzését és azt 
jósolta, hogy a csúcs 2013-ban lesz. Vagy 
2005-ben az Exxon vezérigazgatója, Lee 
Raymond, azt mondta a Reutersnek, hogy 
USA-ban a földgázkitermelés tetőzött.  
 

 
USA földgáz kitermelésének alakulása 

Piros vonal: Hubbert módosított görbéje, Kék vonal: Tényleges kitermelés 
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Egy 2010-ben készült különböző 
forgatókönyv alapján USA földgáz 
kitermelésének csúcsa 2025 körül várható 
és 2100 utánra tehető a készletek 

kimerülése. Látható, hogy a becslések, azok 
felülvizsgálata és módosítása folyamatos, 
azonban ezek mind csak jóslatok. 
 

 

 
USA földgáz kitermelés jövőbeni alakulásának becslése 

A világ földgáz-hozamcsúcsára is 
folyamatosan készülnek előrejelzések A 
Hubbert-elmélet alapján. 2002-ben R. W. 
Bentley a földgáztermelés csúcsát 2020 
körül határozta meg. 2013-ban az Energy 
Watch Group a „Fossil and Nuclear Fuels – 
The Supply Outlook” című jelentése is azt 

jósolta, hogy a globális földgáz kitermelés 
2020 körül vagy még azelőtt tetőzik. Egy 
másik 2010-ben készült előrejelzés szerint a 
földgáz kitermelés 2035-ben éri el a 
csúcspontját és a kimerülés 2150 körül 
várható: 

 
2010-ben készült földgáztermelési előrejelzés 

A legújabb, 2021-ben készült előrejelzés 
szerint a világ földgázcsúcsa 2055 körül 
várható és földgáz kitermelése 2100-ban 
még 100 x 1012 köbláb (~2,83 x 1012 m3) 

lesz, köszönhetően a nem hagyományos 
földgáztermelés növekedésének. A szerzők 
2100 után már nem mertek előre jelezni: 
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2021-ben készült földgáztermelés előrejelzés 

Tekintettel arra, hogy földgázcsúcs becslése 
csak szárazföldi kitermelésre vonatkozott, 
így a csúcs folyamatosan tolódik ki a 
mélytengeri földgáz, a palagáz, a gázhidrát, 
a szénhez kötött metán kitermelésének 

hatására, s még nem is véve figyelembe a 
további potenciális lehetőségeket 
(hidrogén, földgáz keverése hidrogénnel, 
metanizáció stb.): 

 

 
Földgázcsúcs kitolódása 

 
 

Magyarországi kőolaj- és földgáz 
hozamcsúcs 

Magyarországon – tudomásom szerint – 
nem készült kőolaj- és földgáz hozamcsúcs 

előrejelzés. A tényleges kőolaj- és 
földgáztermelés alakulását (1937-2019) az 
alábbi ábra szemlélteti: 
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Magyarországi kőolaj- és földgáztermelés alakulása 

Látható, hogy a termelés követi a Hubbert féle és a Laherrére módosított modellt, valamint a Patzek többcsúcsos 
elméletét is. 

 
 

Várható jövő 
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 
2020. októberében kiadott „World Energy 
Outlook 2020” jelentése szerint a következő 
10 éven belül megállhat a kőolajkereslet és 
a kőolajtermelés növekedése, és szerepe 
egyre csökken majd az üzemanyagok között 
az alternatív energiaforrások javára, de a 
petrolkémiai felhasználásban még fontos 
lesz egy ideig. A földgáz felhasználása 
azonban még akár 30 százalékkal is 
növekedhet a következő két évtizedben, és 
ezzel párhuzamosan a cseppfolyósított 
földgáz (LNG) szerepe is felértékelődik 
majd. Ez az eshetőség (STEPS) azt 
feltételezi, hogy a koronavírust sikerül 
ellenőrzés alá helyezni, és a GDP is 
visszatér a járvány előtti szintekre, míg a 
globális energiakereslet ugyanezt 2023-ra 
éri el. Ebben a helyzetben a kőolajkereslet 
és a kőolajtermelés még 2030-ig enyhe 
növekedési pályán lesz, de utána stagnálni 
fog a következő évtizedben valamivel napi 
100 millió hordó felett. Másik esetben 
(SDS), amely mellett a megújuló és tiszta 
energiákba történő befektetések jelentősen 
megnőnek, a kőolajkereslet és a 
kőolajtermelés már a korábbi szinteket sem 
érné el, és 2040-re már napi 70 millió hordó 
alá eshet. Azonban megállapítható, hogy a 

jelenlegi kínálat még új befektetések nélkül 
is simán kitartana a következő 20 évben az 
IEA becslése alapján. A várakozások 
szerint a kőolajár elérheti a 95 dolláros 
szintet 2030-ig, és az amerikai palaolaj 
termelés 2022-re érheti el a 2019-es 
kitermelési szinteket. A kőolaj-finomítói 
termelés növekedése mindössze az előző 
évtizedben elértek fele lehet, és további 
kihívást jelenthet, hogy a keresleti hangsúly 
az üzemanyagokról egyre jobban a 
petrolkémiai termékek felé helyeződik át. 
Ez utóbbi a becslések alapján a 
kőolajkereslet és kőolajtermelés 
növekedésének a 60 százalékáért lehet 
felelős a következő évtizedben nagyrészt a 
műanyagok és csomagolóanyagok iránt 
megnövekedett kereslet miatt, különösen a 
fejlődő országokban. Ezzel párhuzamosan a 
közlekedésben a kőolaj szerepe egyre 
alacsonyabb lehet az alternatív 
üzemanyagok miatt. 
A földgáz iránti kereslet és termelés komoly 
növekedés előtt áll a következő 
évtizedekben, 2030-ig akár 14 százalékkal, 
míg 2040-ig 30 százalékkal is nőhet a 
globális kereslet. A növekedés motorjai 
Dél- és Kelet-Ázsia országai lehetnek, de az 
erős kínálat és az ebből fakadó alacsony 
árszintek is hozzájárulnak a pozitív 
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keresleti kilátásokhoz. A fejlett piacok 
igényei ettől némileg eltérő képet tárnak fel: 
felfelé hajtó erő lehet az évtized közepéig a 
szénről földgázra történő átállásból fakadó 
keresleti igény, de ezt követően a 
környezeti megfontolások, és az alternatív 
energiaforrások miatt a távolabbi kilátások 
már kevésbé jók. 
A cseppfolyósított földgáz (LPG) iránti 
kereslet hasonlóan erős növekedés elé 
nézhet az IEA megállapításai szerint. A 
földgáznak ezt a formáját alapvetően akkor 
szokták használni, amikor a csővezetékes 
szállítás valamiért nem lehetséges, például, 
mert túl messze van a felhasználás 
helyszíne a kitermeléstől, azonban 
tartályhajóval megoldható a szállítás. 
Az látható tehát összességében, hogy a 
következő két évtizedet még változatos 

tendenciák fogják jellemezni, hiszen a 
kőolajkereslet és a kőolajtermelés még egy 
jó ideig enyhén növekedhet és utána 
stagnálhat, míg a földgáz előtt jelentős 
kereslet- és termelésbővülés állhat. Annyi 
azonban már biztosan látszik, hogy egyre 
nagyobb szerep jut majd a megújuló és 
alternatív energiaforrásoknak, különösen az 
áramtermelés területén. A fosszilis 
energiahordozók szerepe a következő két 
évtizedben így még mindenképpen erősen 
meghatározó lesz, bár csökkenő mértékben 
az alternatív energiaforrások gyors 
növekedése miatt. Egyelőre tehát még egyik 
nagy klasszikus energiahordozónak sem 
fogunk búcsút inteni igazán. 
 
id. Ősz Árpád 

 
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

 
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

 


