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H í r l e v é l 
 

2022/1 

2022.01.07. 

 

 

Új munkatársat üdvözölhetünk! 
 

 

 
 

Perczel-Fifek Gabriella vagyok. Idén 24. 

éve dolgozom a Magyar Öntészeti 

Szövetségnél, január 1-től pedig az 

OMBKE-ben is, részmunkaidőben. A 

szövetségben már viszonylag tapasztaltnak 

érzem magam, és 57 évesen nagy 

izgalommal nézek az új munka elé az 

OMBKE-ben. Kollégáimat és főnökömet 

megismerve, már kevesebb félelemmel, 

több reménnyel indulok neki, hogy némi 

segítséggel, de sikerrel meg fogom tudni 

oldani a rám váró feladatokat. 

 

Az alábbi e-mail címen érhetnek el: 

perczel.fifek.gabriella@ombke.hu.  

 

 

 

Egy sorozat új formában megújul 
 

 

Sajnos az utóbbi hónapokban több 

tagtársunktól is búcsút kellett vennünk. Dr. 

Horn János tájékoztatott, hogy nagyon 

sokan keresték meg, hogy a korábbi 

„ÉLETUTAK” sorozatban az általuk 

keresett személy életútja olvasható-e, mert 

mind a temetésnél, mind majd a 

nekrológban hiteles szöveg kellene. Kérték, 

javasolták, hogy jó lenne, ha a sorozat 

folytatódna.  

 

A korábbi formában történő folytatásnak 

sajnos jelenleg nincs meg a lehetősége, 

ezért Dr. Horn János javasolta, hogy a 

Hírlevélben kellene folytatni úgy, hogy 

minden hónapban legalább egyszer egy 

bányász és/vagy egy kohász életútja jelenne 

meg a 18-20 oldal terjedelemben. 

A javaslatot elfogadtuk és elsőnek felkértük 

a javaslattevőt, hogy az Ö életútja legyen az 

első, ez egyben minta is lenne azok 

számára, akiket a továbbiakban felkérünk. 

Remélem, hogy a Tisztelt Olvasók 

támogatják ezt a kezdeményezést, 

bármilyen javaslatot/véleményt köszönettel 

várok. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

  

mailto:perczel.fifek.gabriella@ombke.hu
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200 éve született Péch Antal, a „legnagyobb magyar 

bányamérnök” 
 

 

 
 

Ha Péch Antal nevét meghalljuk, 

meglátjuk valahol, nekünk, magyaroknak és 

OMBKE tagoknak elsőre általában két 

dolog jut az eszünkbe: hogy 1868-ban Ő 

alapította a Bányászati és Kohászati 

Lapokat (BKL) – lapunkat, az első magyar 

bányászati és kohászati szaklapot –, és hogy 

1894-ben az ő javaslatára lett a „Glück 

auf!”-ból „Jó szerencsét!” a magyar 

bányászköszöntés. Tisztelettel és 

büszkeséggel gondolunk Péch Antalra, mert 

mindkettővel időt állót alkotott; még ma is 

megjelenik a BKL, és elhangzik a Jó 

szerencsét! 

Azonban Péch Antal ettől sokkal többet 

is tett bányászatunk fejlesztéséért, és ezen 

keresztül hazánk felvirágoztatásáért, 

valamint a magyar bányász–kohász 

szakmai nyelvért, és a hazai bányászat 

történetének megőrzéséért. Tekintsük hát át 

röviden életútját. 

1822. június 14-én 

Nagyváradolasziban született és 1895. 

szeptember 18-án hunyt el Selmecbányán. 

Általános és középiskolai tanulmányai után 

1838-ban iratkozott be a selmecbányai 

Bányászati Akadémiára (akkori nevén 

Academia Montanistica vagy 

Bergakademie), ahol kitűnő 

 
1 A bányászat és kohászat akkoriban az 

államkincstár, későbbiekben a 

abszolitóriummal végzett bányamérnökként 

1842-ben. 

Meg kell jegyezni, hogy az akkori 

képzés egészen 1872-ig egységes bányász–

kohász képzést jelentett, mely az 

ásványkutatástól a „bányamívelésen”, 

ásványelőkészítésen, kohászaton át a 

pénzverésig terjedt, magába foglalva a 

segédszakmákat is, úgymint: gépészet, 

geodézia „kémlészet”, építmények, utak, 

hidak és vasutak építése. 

Péch Antal végzés után azonnal 

munkába állt a kincstár szolgálatában,1 és 

1889-ig dolgozott alkalmazottként 

különböző helyeken. Szakmai és társadalmi 

munkáját azonban nyugalomba vonulása 

után is folytatta egészen haláláig. 

Pályafutását – többek között – 

részletesen bemutatja Molnár László „Száz 

éve hunyt el Péch Antal” c. cikke a BKL 

Bányászat 1995. évi (128. évf.) 6. 

számában. Itt csak rövid áttekintést kívánok 

adni szerteágazó tevékenységéről: 

1842-1848: államkincstári szolgálat: 

Selmecbánya tárnaüzemek vezetése, 

Joachimsthal (ma: Jahimov) dúsítómű 

(„zúzómű”) létesítése, a selmeci–

körmöci terület felügyelete. 

1848–1849: Kossuth 

pénzügyminisztériuma: bányászati 

osztály. 

1850–1862: a szabadságharc után itthon 

nem kap munkát, ezért csehországi, 

morvaországi és németországi (Ruhr-

vidék, Bochum) szénbányákban 

bányaigazgató. 

1862–1867: Mátrai Bányaegylet igazgatója, 

a nemti szénbánya vezetője. 

1867–1873: a kiegyezés után alakult 

magyar pénzügyminisztérium 

bányászati osztályán titkár, majd 

tanácsos, az egész országra kiterjedően 

feladata a bányászat és kohászat 

fejlesztése. Nevéhez fűződik pl. a 

diósgyőri állami vasgyár létesítése, a 

zsilvölgyi kincstári szénbányászat 

pénzügyminisztérium felügyelete, irányítása alatt 

állt. 
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kezdeményezése és a vajdahunyadi 

vasgyár terveinek első kidolgozása. 

1873-tól a selmeci (alsó-magyarországi) 

bányakerület vezetője Selmecbányán, 

itt számos fejlesztést, új technológiát 

vezetett be. Szerteágazó műszaki és 

igazgatási teendői mellett 

összegyűjtötte, rendszerezte és 

feldolgozta a főkamaragrófi levéltár 

több száz éves iratait, mert 

meggyőződése volt, hogy az azokból 

levonható tanulságok útmutatást adnak 

a 19. század második felének 

bányászatához is.  

1889-ben vonult nyugállományba. 

 

A műszaki, vezetői tevékenysége 

mellett jelentős Péch Antal szakirodalmi 

munkássága is. Ezek részletes bemutatása 

külön tanulmány feladata lehetne; összesen 

17 szakmai, szakmapolitikai, ill. 

szakmatörténeti cikke jelent meg – közülük 

jó néhány több folytatásban – a Magyar 

Mérnök és Építész Egylet Közlönyében, a 

Pesti Naplóban, a Földtani Közlönyben, a 

Magyar Tudományos Akadémia 

kiadásában – és természetesen a BKL-ben. 

A selmecbányai Bergakademie-n az 

oktatás német nyelven folyt egészen 1870-

ig, de már a reformkorban megkezdődtek a 

törekvések a magyarosításra. Szakmáinkon 

belül ennek egyik élharcosa és az 1868-ban 

megindított Bányászati Kohászati Lapok 

megalapításával és kiadásával tényleges 

véghez vivője Péch Antal lett. A lap 154 

évvel ezelőtt általa meghatározott célja 

mindmáig aktuális: „…e lapok célja a 

bányászat és ezek segédtudományai 

körében fekvő eszmék megjavítása – a hazai 

érdekes jelenségek, tapasztalatok és 

kísérletek ismertetése egyes vidékeink 

földtani leírása, bányászati és kohászati 

üzletünk jellemzésének és az ezeknél 

alkalmazott gépek és épületek rajzainak 

közlése, továbbá a nevezetesebb külföldi 

bányák, kohók, találmányok, tapasztalások 

s minden érdekkel bíró jelenségek 

ismertetése s ezenkívül bányatermékeink 

kelendőségének mozzanatai és a szakunkat 

érdeklő irodalmi termékek jelzései …”. 

 
2 A harmadik kötetet Péch Antal már nem tudta 

megjelentetni. Hagyatékában fennmaradt kézirata 

és dokumentumai alapján dédunokája, Kosáry 

Péch Antal nem csak a BKL 

megalapításával igyekezett a magyar 

szakmai nyelvet kialakítani, fejleszteni, 

hanem német–magyar – magyar–német 

szakszótárakat is készített, illetve 1894-ben 

közreműködött a Pallas Nagylexikon 

bányászati szócikkeinek összeállításában. A 

szótárakon kívül további szakkönyveket, 

szakmatörténeti könyveket is írt:  

− Az ércek előkészítésének elvei és 

gyakorlati szabályai (Pest, 1869) 

− A bányatérképek szerkesztésére 

szolgáló minták (Pest, 1877)  

− Magyar és német bányászati szótár I.-II. 

(Selmecbánya, 1879 és 1891)  

− A selmeci bányavállalatok története 

(Bp., 1884) 

− Alsó-Magyarország bányamívelésének 

története (I. Bp. 1884, II., Bp., 1887. III., 

Bp., 19672) 

− A selmecvidéki telérek. Selmecbánya 

vidéke földtani szerkezetének és a m. k. 

felső-biebertárnai bányák mívelési 

viszonyainak ismertetése I-III. Szabó 

József társszerzővel (Selmecbánya 

1885) 

 

A selmeci Akadémián végzettek 

korábban a Magyarhoni Földtani Társulat, 

vagy a Magyar Mérnök és Építész Egylet 

bányászati szakosztályához csatlakoztak, de 

az 1860-as évek végén felmerült önálló 

bányász–kohász egyesület szervezése. Péch 

Antal két ízben is közreműködött a tervezett 

egyesület alapszabályának 

megszövegezésében, de különböző viták 

miatt az egyesületet nem sikerült 

megalakítani. Ezért 1887-ben 

Selmecbányán megalakították a Magyar 

Bányászati és Kohászati Irodalom Pártoló 

Egyesületet, és itt Péch Antalt annak 

díszelnökévé választották. Végül 1892-ben 

ez az egyesület alakult át az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesületté. Az alakuló közgyűlésen Péch 

Antalt választmányi taggá és „mint a 

magyar bányászati irodalom egyik 

Domonkos történész, akadémikus szerkesztésében 

az OMBKE támogatásával jelent meg 1967-ben. 
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legbuzgóbb képviselőjét” az Egyesület 

tiszteletbeli tagjává3 választották. 

Péch Antal munkásságát nem csak a 

szakma és az OMBKE ismerte el, hanem a 

tudományos és a politikai közélet is. 1857-

ben valamint 1863-ban a Magyar 

Tudományos Akadémia „Nagyjutalom”-

ban részesítette és 1879-ben levelező 

tagjává választotta. I. Ferenc József magyar 

király 1870-ben a Vaskorona Rend, 1879-

ben a Lipót-rend lovagkeresztje 

kitüntetésekben részesítette. 1878-ban 

Selmecbánya díszpolgára lett. Nyugalomba 

vonulása után 1889–1892 között a 

selmecbányai–bélabányai választókerület 

országgyűlési képviselője volt, ahol aktívan 

képviselte szakmáinkat.  

 

Péch Antal emlékét a mai 

Magyarországon is őrzi több közterület és 

egy középiskola neve, a Miskolci 

Egyetemen és az Öntödei Múzeumban 

mellszobor, valamint Budapesten a I. ker. 

Batthyány utca 29. sz. házon emléktábla 

(állította az OMBKE 1972-ben). 

 

 

  
Péch Antal (1822-1895) Péch Antal emléktábla 

Forrás: Vikipédia 

 

Péch Antal 73 évet élt (mai szemmel 

nem túl sok) és mintegy 53 éven át folytatott 

aktív szakmai, tudományos és közéleti 

tevékenységet. Elismerésre, sőt csodálatra 

méltó, hogy ebbe mennyi mindent tudott 

„belezsúfolni”. Amit elvégzett, és amit az 

utókorra hagyott, az olyan múlhatatlan 

érdemeket és olyan értékeket képvisel, hogy 

méltán említhetjük ma is a legnagyobb 

magyar bányamérnökként. 

Az OMBKE azoknak az érdemeknek 

elismerésére és megörökítésére, amelyeket 

Péch Antal bányamérnök, 1848-as 

szabadságharcos, az Egyesület alapításának 

kezdeményezése, a Bányászati és Kohászati 

Lapok alapítása, valamint a magyar 

szaknyelv kialakítása terén szerzett, 1963-

ban Péch Antal-emlékérmet alapított. Az 

emlékéremmel azon tagjai kiemelkedő 

tevékenyégét ismeri el, akik a tudományos 

 
3 Az elnevezést később az Egyesület „tiszteleti tag”-

ra változtatta.  

eredményeknek és módszereknek a BKL-

ben közlésével, vagy a BKL célkitűzésének 

megvalósításában, vagy a magyar 

szaknyelv ápolásában érdemeket szereztek. 

– Azaz, Péch Antal élete, munkássága ma is 

példa számunkra! 

 

Podányi Tibor 

 
Források: 

BKL 1892/13. 

BKL Bányászat 1995/6. 

BKL Bányászat 2017/3. 

Az OMBKE Jubileumi Évkönyve 1892-1972 

A magyar bányászat évezredes története IV. kötet 

Péch Antal, bányászatunk tudós alakja, Csáky 

Károly (www.felvidek.ma 2016.06.08) 

www.arcanum.com/hu/online-

kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon 

hu.wikipedia.org 

banyaszatimuzeum.blog.hu (2019) 

Az OMBKE szabályzatai (2000) 

 

 



 

 5 

2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 

 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

 

2022-ben az előző évhez képest nem 

változtak a tagdíjak, viszont a 

Választmány döntése értelmében ettől az 

évtől a BKL-ek online lapjai érhetők el 

alanyi jogon a tagtársak részére, aki 

nyomtatott lapokra is igényt tart, 

azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év 

térítést kell fizetni a tagdíjjal együtt. 

 

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki 

átutalással szíveskedjen teljesíteni. 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, illetve 

aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse 

fel, hogy „+BKL”. 

 

Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege: 

- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év, 

- házastársak, a 75 évnél fiatalabb 

nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok 

(30 éves korig) 6.000 Ft/év  

- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a 

nappali képzésben részt vevő 

doktoranduszok, a munkanélküliek, a 

GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 

3.000 Ft/év. 

 

Jó szerencsét! 

 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 

 

 

 

Az Egyesület új Alapszabálya 
 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy 

az elfogadott új Alapszabály január 20-ig 

beadásra kerül a Törvényszékre és 

reményeink szerint május 1-től hatályos 

lesz. Az új Alapszabályt itt érhető el. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

  

https://1drv.ms/b/s!Ar_ujpvQASOdgsFyUxiE3W8jz3WsMw?e=2A0fhL
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet alakulása változtathat az 

ezévre tervezett programjainkon, de mindig 

aktualizálva fogjuk a Hírlevélben 

megjelentetni a rendezvényeinket. 

 

A szokásos lillafüredi OMBKE Bál idén 

a jelenlegi COVID helyzetre való 

tekintettel nem kerül megrendezésre. 

 

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor 

érvényes járványügyi szabályok 

betartásával vegyenek részt 

rendezvényeinken! 

 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről.  

 

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület 

Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

Péch Antal Emlékév 2022 változó folyamatos  

Kő- kavics konferencia és kiállítás Siófok március 9-11.  

Dank Viktor emléknap OMBKE 

székház 

március 17.  

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

OMBKE 

székház 

egyeztetés alatt  

XXXII. Nemzetközi Olaj- és 

Gázipari Konferencia és Kiállítás 

Eger május 4-6.  

XXIII. Nemzetközi Bányászati, 

Kohászati és Földtani Konferencia 

Fogaras május 12-15.  

Bányász-Kohász-Erdész Találkozó Tatabánya június 10-12.  

Péch Antal sírjának 

megkoszorúzása 

Selmecbánya június 14.  

Európai Bányászati Szövetségek 

Szervezete találkozó 

Szlovénia június 18.  

Központi Bányásznap egyeztetés alatt egyeztetés alatt  

Knappentag - Selmeci Szalamander Selmecbánya szeptember 7-11.  

Bányászati- és Kohászati 

Múzeumok Találkozója 

Dorog 

Miniverzum 

szeptember 

második fele 

 

Fazola Napok Miskolc szeptember  

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók október  
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Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

 

Jubileumi Oklevélátadó Ünnepség 2022 

 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi 

Kara felhívást intéz az Alma Mater egykori 

hallgatóihoz, akik a József Nádor Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, 

Kohó- és Erdőmérnöki Karán 1947-ben, 

illetve a Nehézipari Műszaki Egyetem 

Bányamérnöki Karán, Földmérőmérnöki 

Karán 1952-ben, 1957-ben, 1962-ben, 

illetve 1972-ben (75, 70, 65, 60, 50 éve) 

vették át diplomájukat. 

A Jubileumi Oklevélátadó 

Ünnepség – az eddigiektől eltérő módon – 

várhatóan 2022 júniusában kerül 

megrendezésre. 

 

A Felhívás és a Jelentkezési lap a 

honlapunkról letölthető! 

 

Ezúton küldöm továbbá a 2020. és 

2021. évben oklevelet szerzettek 

évkönyveinek elérhetőségét további szíves 

felhasználásra. 

 

Jó szerencsét! 

 

Prof. Dr. Mucsi Gábor 

dékán, egyetemi tanár 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam Ferencz Gyula 
 
 

Ferencz Gyula aranyokleveles erdőmérnök, 

a Salgótarjáni Osztály bányász tagozatának 

tagja 2021. december 21.-én elhunyt. 

 

Jó szerencsét! 

 

Józsa Sándor 

  

http://mfk.uni-miskolc.hu/?page_id=4538
https://drive.google.com/drive/folders/1SoioACBTkTcY4qDifAS0JzBm9crSm8zH
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Hírek a Dorogi Helyi Szervezettől 
 

Pécsi L. Dániel köszöntője 

 

 

Alábbiakban bemutatom Pécsi L. Dániel új 

évi jókívánságait, amit a szervezetünknek 

küldött.  

Dani vitézzel egy éve kezdtünk dolgozni, 

amikor már érzékeltük, hogy a pandémia 

miatt több tervezett rendezvényünk 

elmarad. A tárgyak létrehozása mellett 

döntöttünk, melyek az elődeink iránti 

tisztelettel megmaradnak az utókornak. 

Megalkottuk többek között szervezetünk új 

jelképeit, amik a Dorogi Szénmedence 

Kultúrájáért Alapítvány támogatásával 

készülhettek el. 

 

 

  
Új logó Régi logó 

  

  
Új bélyegző Régi bélyegző 
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Kitűző, centenáriumi év Emléklap, névre szóló. 

 

 

Természetesen Dani vitéz máshol is 

dolgozott, sőt kiválót alkotott.  

A jó kívánságok mellett erről is 

tájékoztatást kaptunk, az alábbiakban 

bemutatom. 

 

Kedves Péter barátom! 

 

Több mint egy esztendő eltelt legutóbbi 

találkozásunk óta! 

A csatolmányban küldöm a jövő esztendei 

Fali naptáramat, amelyen a 

Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület Egyházmegyéinek, a 

Presbiteri Szövetségnek, a Zilahi 

Református Wesselényi Kollégiumnak a 

címerei, valamint a Wesselényi Kollégium 

és a Trianon Kutatóintézet Bronz 

Emlékplakettjeinek látványtervei láthatók.  

Békés és Boldog Újévet kívánok Neked, 

Kedves Családodnak és az OMBKE Dorogi 

Helyi Szervezetének is! A mielőbbi 

találkozás reményében baráti üdvözlettel. 

 

Pécsi L. Dániel, Dani vitéz 

 

A csatolmányban küldöm a 

Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület (KRE) 9 Egyházmegyéje, a 

Presbiteri Szövetség és 223 Egyházközsége 

címeres zászlójának felavatását 

Nagyváradon a KRE udvarán 2021. 

szeptember 18-án, Balog Zoltán Duna 

melléki református püspök szolgálatával. 

Küldöm a térképet a KRE-hez tartozó 

Egyházmegyék területi felosztásával és a 

Falinaptáron látható címerekkel. 
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Pécsi L. Dániel, Dani vitéz az általa 

megtervezett 223 db. egyházközösség 

címeres zászlójával. Gratulálunk! 

 

Dorog. 2021.december 28. 

 

Dr. Korompay Péter 
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Ilyen is van és ez csodálatos 

 

 

Dorogon 2021. december 24-én a Sándor 

utca lakói felkerekedtek, hogy 

meglátogassák utcatársukat, aznap 90 éves 

Solymár Juditot, az OMBKE Dorogi Helyi 

Szervezet rangidős tagját, a 

gyémántokleveles gépészmérnököt. 

 

 

 
 

 
 

 

A látogatás váratlan volt, de annál nagyobb 

örömöt okozott. Ez látszik Juditon is, aki a 

törött karját bebugyolálva fogadta a 

virágcsokrokat, fogadta a sok szeretetet, 

az arcán elégedett mosollyal.  

Jobbulást kívánunk Judit! 

 

Aki elmesélte Harangozó Anikó, aki leírta 

dr. Korompay Péter 
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Álláslehetőségek a Zábrák Kft.-nél 
 

 

A Zábrák Kft., családi vállalkozásként 30 

éve van jelen a környezetvédelem és 

kármentesítés területén. Cégünk mindig a 

fejlődésre koncentrált így tevékenységünk 

ma már szerteágazó. Egészen a tervezéstől 

a kivitelezésig foglalkozunk 

kármentesítéssel, környezetvédelmi 

engedélyeztetéssekkel, környezetvédelmi 

fúrásokkal, akkreditált mintavételezéssel, 

és saját technológiák fejlesztésével és 

gyártásával. 

http://www.zabrak.hu/ 

 

 

Környezetvédelmi és vízépítő tervező 

mérnök 

 

Főbb feladatok, munkák: 

• Vízjogi tervezési, és 

engedélyeztetési folyamatok 

lebonyolítása. 

• (Környezetvédelmi célú kutak, 

mezőgazdasági öntözőrendszerek, 

kármentesítő rendszerek, olaj- és 

zsírfogó műtárgyak és egyéb vízi 

létesítmények.) 

• Környezetvédelmi tervezések 

• Kármentesítési projektben való 

részvétel 

• Tényfeltárás és műszaki 

beavatkozási terv készítése 

 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

• Mérnök Kamaránál jegyzett 

tervezői jogosultság(ok): VZ-TER 

és/vagy VZ-VKG 

• Vízjogi engedélyeztetési 

folyamatokban szerzett tapasztalat 

• AutoCad felhasználói szintű 

ismeretek 

• Tudsz önállóan is, nagy felelőséggel 

járó projekteket vezetni 

• Szeretsz családias, bizalmas 

hangulatban dolgozni, fejlődni és 

együtt ötletelni 

• Nyitott vagy az új feladatokra, 

kihívásokra 

• Elhivatottság a környezetvédelem 

iránt 

• Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

• Kármentesítési területen szerzett 

tapasztalat 

• Hidraulikai és transzport 

modellezésben szerzett tapasztalat 

• B jogosítvány 

 

Amit kínálunk: 

• Elhivatottság a minőség, 

fenntarthatóság és 

környezetvédelem iránt 

• Hosszútávú, stabil munkahely 

• Flexibilitás 

• Nyitottság 

• Fiatalos csapat 

• Fejlődési lehetőség 

 

Állás, munka területe(i): 

• Mezőgazdaság, Környezet 

• Környezetvédelem, Vízgazdálkodás 

• Mérnök 

• Speciális mérnöki területek 

 

Szükséges tapasztalat: 

• 3-5 év szakmai tapasztalat 

 

Szükséges végzettség: 

• Egyetem 

 

Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 

 

Foglalkoztatás jellege: 

• Teljes munkaidő 

 

Egyéb juttatások: 

• Mobiltelefon, Szakmai tréningek, 

Munkába járás támogatás 

 

Munkavégzés helye: 

• Budapest 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zabrak.hu/
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Vízkútfúró mester 

 

Főbb feladatok, munkák: 

• Környezetvédelmi fúrás (száraz 

fúrás) 

• T alajmechanikai mintavételek 

• Folyamatos magfúrás és 

ideiglenes/végleges megfigyelő 

kutak kialakítása HSA 

szerszámzattal 

• Spirálfúrás védőcsövezés mellett 

 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

• Vízkútfúró Mesteri Bizonyítvány 

• Szeretsz családias, bizalmas 

hangulatban dolgozni, fejlődni és 

együtt ötletelni 

• Nyitott vagy az új feladatokra, 

kihívásokra 

• Elhivatottság a környezetvédelem 

iránt 

 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

• Kármentesítési területen szerzett 

tapasztalat 

• Nagy átmérőjű kutak (drénkutak) 

kialakításában szerzett tapasztalat 

• Vízöblítéses fúrásban szerzett 

tapasztalat 

• E jogosítvány 

 

Amit kínálunk: 

• Elhivatottság a minőség, 

fenntarthatóság és 

környezetvédelem iránt 

• Hosszútávú, stabil munkahely 

• Flexibilitás 

• Nyitottság 

• Fiatalos csapat 

• Fejlődési lehetőség 

 

Állás, munka területe(i): 

• Mezőgazdaság, Környezet 

• Környezetvédelem, Vízgazdálkodás 

• Fúrás 

 

Szükséges tapasztalat: 

• 5 év szakmai tapasztalat 

 

Szükséges végzettség: 

• Vízkútfúró Mesteri Bizonyítvány 

• Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 

• Foglalkoztatás jellege: 

• Teljes munkaidő 

 

Egyéb juttatások: 

• Mobiltelefon, Szakmai tréningek, 

Munkába járás támogatás 

 

Munkavégzés helye: 

• Siófok 

 

 

 

Hírlevél 
 

 

Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is 

elérhetik:  

Hírlevél 

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 

ezen a fórumon szeretne megosztani 

tagtársainkkal, kérjük azt a 

hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.  

 

A Hírlevelet összeállította:  

 

Zelei Gábor 

 

 

 

 

  

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

Több mint 200 milliárdos tőkeemelés az MVM-nél 

 

 

Az MVM Energetikai Zrt. alaptőkéje 208 

milliárd forinttal, 796,612 milliárd forintra 

nőtt, közölte a társaság Budapesti 

Értéktőzsde (BÉT) honlapján 2021. 

december 30-án. Az alaptöke emeléséről a 

nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca 

nélküli miniszter rendelkezett. 

A tulajdonosi jogok gyakorlója korábban az 

MFB Zrt. tőkeemeléséről is határozott, a 

döntésről a hitelintézet adott tájékoztatást a 

tőzsdei honlapon. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standartok (IFRS) készített konszolidált 

pénzügyi kimutatások alapján a 100 %-ban 

állami tulajdonú, tavaly év végére 1619 

milliárd saját tökével rendelkező MVM 

Csoport 

- értékesítési árbevétele 2020-ban 1424 

milliárd forint volt, 2019-ben 1325 milliárd 

forint,  

- működési eredménye 2020-ben 13,214 

milliárd font tett ki, egy évvel korábban 

50,769 milliárd forint volt, 

 - az adózás után a csoport 4 milliárd 

forintot közelítő veszteséget számolt el, 

előző évben 20 milliárd forintot meghaladó 

nyereséget mutatott ki. 

 
Forrás: MTI 

 

Dr. Horn János 

 

 

Omikronra való felkészülés Bécsben 

 

 

A Wien Energy 2022. január 7-től az 

erőművek és a hulladékégetők telephelyein 

beköltözve várják és hermetikusan elzárják 

a külvilágtól a feladatra önként vállalkozó 

dolgozóit, hogy négy hétre költöznek be a 

társaság által biztosított, minden 

kényelemmel ellátott épületrészbe. 

A Wien Energy számára az a legfontosabb, 

hogy a bécsiek radiátorai mindig legyenek 

melegek és mindig legyen áram a 

lakásokban. 

 
Forrás: Nyugat.hu/2022.01.03 

 

Dr. Horn János 

 

 

 

Heti villamos adatok 

 

 

A MAVIR honlapján 2022. január 4-én 

jelentek meg a 2021. évi adatok. 

Csak egy példa a „nettó termelés” adatai %-

ban a szakmánk szempontjából: 

 

Időpont/2021 lignit földgáz atom import 

Március 15. 7,2 19,6 44,4 15,2 

Május 1. 8,2 11,7 34,9 31,5 

Július 22. 7,0 16,7 37,7 24,5 

Augusztus 20. 9,1 14,4 35,8 27,8 

Szeptember 7. 7,4 20,7 30,7 34,7 

December 9. 6,4 27,2 23,3 38,8 

December 25. 7,2 16,4 44,4 26,9 

 

Dr. Horn János  
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Az EU-ban nincsenek államhatárok a megújulós villamos 

energiatermelés anyagi veszteségei számára sem… 
 

 

Napenergia exportunkra a német példát 

követve mi is kezdünk büszkék lenni. Ez is 

kiderül a MEKH4 közzétett elemzéséből. 

Azonban, ha műszaki árnyoldalait nem is, 

de a piaci anomáliát korrekt módon mutatja 

be a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal honlapján 

Publikációk, Piacfelügyelet publikációk 

rovatban. 

Érdekes és tény adatsor, bár hazánk 

Energia Stratégiája tiszteletében kicsit 

szemérmesre sikerült, hogy fosszilis 

erőműveink termelése jelentősen 

emelkedett. Tény az is, hogy az időjárás (a 

Természet jogán) változékony. Mint 

ahogyan tény az is, hogy meteorológiánk a 

napenergia feldolgozáshoz szükséges 

pontosságú előrejelzést (szintén a 

Természet és egyik eszközünk a 

matematika illetékes törvényei miatt) adni 

képtelen. Így hát a sokéves német 

tapasztalatok alapján készített ábrán 

jelezhetjük előre növekvő napelem 

parkjaink kihasználtságának várható, de 

egyáltalán nem megnyugtató mértékét. 

 

 

 
A németországi PV naperőművek kihasználtsága 

 

 

A vízszintes tengelyen a kihasználtságot 

tüntettük fel a teljes beépített kapacitás %-

ában. Míg a függőleges tengely a 

rendelkezésre álló üzemidőt mutatja. 

Nem esik szó a szaporodó kényszer 

intézkedések növekvő számáról sem, mely 

a hazai villamos szakma, elsősorban a hazai 

villamos rendszerirányító (MAVIR) 

illetékesei számára folyamatos stresszt és 

fejtörést okoz. Például arról a 70 000 

háztartási kiserőműről, mely a 400 V-os 

szolgáltatói hálózatra kapcsolódik, sok 

helyen folyamatos túlfeszültséget okozva… 

Örülök, ha büszkék lehetünk egy-egy 

kiemelkedő napenergia hasznosítási 

eredményünkre. Bár a biztonságos villamos 

energia -frekvencia- és feszültség 

állandóság melletti- folyamatos 

használatának lehetősége számomra is 

megnyugtatóbb lenne. (Részletek a 

www.energiaakademia.lapunk.hu 

honlapon.)  

 

 

Livo László 

 

  

 
4 MEKH honlapja: www.mekh.hu 
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Egy kis olajos filmtörténet 
 

 

Előzmények 

 

Nemzetközileg elfogadott álláspont szerint 

az ipari méretű szénhidrogén-termelés 

kezdete az Amerikai Egyesült Államokban 

1859 (Titusville), Oroszországban 

(Azerbajdzsán) 1873 (Baku) és 

Magyarországon 1937 (Budafa, Bükkszék). 

 

A film története 1880-ban veszi kezdetét az 

első kamerák feltalálásával, ezek nagyjából 

egy tucat képkockát rögzítettek 

másodpercenként. A legelső fennmaradt 

film, mely ilyen kamerával készült az 1888-

as „Roundhayi kerti jelenet”, melyből két 

másodpercnyi anyag maradt fenn, 

eredetileg két perces lehetett. 1895-ben a 

Lumière fivérek feltalálták a 

kinematográfot, mely alkalmas volt 

mozgókép felvételére, illetve vetítésére. 

Találmányukat még ebben az évben 

bemutatták a közönségnek, amikor 

decemberben levetítették saját filmjeiket 

Párizsban. Ezt az időpontot tartják a mozi 

születésének. A kinematográfot a Pathé 

fivérek kezdték el sorozatban gyártani a 

Pathé Fréres cég keretein belül. Másik 

cégük a Pathé Cinema pedig filmek 

gyártására lett alapítva. Mindkét 

vállalkozásban sikereket értek el, egyetlen 

komoly vetélytársuk a Gaumont volt, 

melyet Léon Gaumont alapított. A cég 

1910-ben átvette a vezető szerepet a Pathé 

testvérektől. Ám 1920-ra az amerikai 

stúdiók elkezdték filmjeiket külföldön is 

forgalmazni, így a Hollywood-i 

filmkészítés vált a követendő példává. 

 

Természetesen a filmgyártás érdeklődését is 

felkeltette a rohamosan fejlődő 

szénhidrogén iparág és hamarosan 

megjelentek a kőolajjal kapcsolatos filmek 

is. 

 

Oroszország (Azerbajdzsán) 

A világ első kőolajjal kapcsolatos 

játékfilmjét 1916-ban Azerbajdzsánban 

készítette Borisz Szvetlov filmrendező I. 

Muszabejov azonos című elbeszélésének 

motívumai alapján „Az olaj és milliók 

birodalmában” címmel, Hüsejn 

Arablinszki főszereplésével. A történet egy 

szegény fiú kőolaj általi 

meggazdagodásáról és tragédiájáról szól. 

 

 
 

Amerikai Egyesült Államok 

Az Amerikai Egyesült Államok első 

kőolajról szóló játékfilmjét 1922-ben 

készítette Buster Keaton amerikai színész, 

filmproducer, forgatókönyvíró és 

filmrendező „A sápadtarcú” (The Paleface) 

címmel. A 20 perces némafilm arról szól, 

hogy a nagy nyugati olajtársaságok 

veszélyeztetik az indiánok földjét. Az 

indiánok elhatározzák, hogy megölik az 

első, táborhelyükre lépő fehér embert. Ez 

nem más, mint Buster, aki azbeszthálójával 

lepkéket kerget. Végül is ez a „sápadtarcú” 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADn%C3%A9sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Filmproducer
https://hu.wikipedia.org/wiki/Filmrendez%C5%91
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fickó segít a helyi indiánoknak, hogy 

megvédhessék földjüket. 

 

 

Az egész estét betöltő kőolajos némafilm 

1924-ben készül Rex Beach regényéből 

„Folyékony arany” (Flowing Gold) címen. 

Majd 1940-ben elkészítették ennek a 

hangosfilm változatát is. 

 

 
1924-es változat 1940-es változat 

 

A Warner Brothers „A dzsesszénekes” 

című 1927-es munkájával vette kezdetét a 

hangosfilm korszaka. Ezt követően1928-

ban már el is készítették az első hangos 

kőolajos filmet „Fekete arany” (Black 

Gold) címmel. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros.
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_dzsessz%C3%A9nekes
https://hu.wikipedia.org/wiki/1927
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Az Amerikai Egyesült Államokban 1922-

től 2022-ig összesen 105 játékfilm készült a 

kőolaj- és földgáz világáról, világából. A 

legutolsó 2018-ban készült „A 

vasültetvény” (The Iron Orchard) címmel. 

A film egy fiatalember története, aki 1939-

ben a nyugat-texasi kőolajmezőkre kerül és 

végigjárva a kíméletlen ranglétrát végül egy 

nagyhírű olajkutatóvá válik. 

 

 

Hollywood mindenkor megtalálta a híres 

színészeket, hogy eljátszassa velük a 

kőolajos szerepeket, csak néhányat említve 

a férfi színészek közül: Burt Lancaster, 

Clark Gable, Spencer Tracy, John Wayne, 

James Dean, Rock Hudson, Elvis Presley, 

Robert Redford, Marlon Brando, Jack 

Nicholson, Sean Connery, Mark Wahlberg, 

John Travolta, és a női színészek közül: 

Elizabeth Taylor, Sophie Marceau, Julia 

Roberts, s még sok-sok híresség. 

 

További országok 

A fellelhető információk alapján a 

következő országok készítettek még 

játékfilmeket. (Bizonyára még többen is 

gyártottak, azonban erről nem lehetett 

adatokat beszerezni). 

• Dánia: 1 film (1996). 

• Dél-Korea: 2 film (2011, 2013). 

• Egyesült Királyság: 4 film (1980, 

1982, 1992, 2003) – Az 1980-ban 

készült „25 milliós váltságdíj” című 

filmben olyan hírességek 

szerepeltek, mint Roger Moore, 

James Mason és Anthony Perkins. 

• Franciaország: 3 film (1953, 1955, 

2011) – Az 1953-ban készült 

„Félelem bére” című filmben Yves 

Montand és az 1955-ben készült 

„Gázolaj” című filmben Jean 

Gaben volt a főszereplő. Itt kell 

megjegyezni, hogy a „Félelem bére” 

témáját 1977-ben az USA-ban is 

feldolgozták „Félelem ára” címmel. 
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25 milliós váltságdíj (UK) Félem bére (Francia) Félelem ára (USA) 

 

 

• Kanada: 1 film (2000). 

• Németország: 2 film (1986, 2016). 

• Norvégia: 4 film (2010, 2013, 2015, 

2018). 

• Románia: 2 film (1976, 1984) 

• Svédország: 1 film (2018). 

 

Magyarország 

Magyarországon összesen csak kettő 

játékfilm készült a kőolaj- és fölgáz 

világáról, világából.  

 

Gyarmat a föld alatt 

(Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat, 

fekete-fehér, 93 perc, bemutató 1951. 

szeptember 16.). (Néhányan a szereplők 

közül: Bihari József, Orsolya Erzsi, 

Ladányi Ferenc, Benkő Gyula, Bessenyei 

Ferenc, Ajtay Andor). Tartalom: Az 

amerikai tulajdonban levő MAKIRT-nál a 

kőolajtermelés rohamosan csökken. Barla 

mérnököt véletlennek tűnő baleset éri, 

kórházba kerül. Az ÁVH-nál szabotázsra 

gyanakodnak, elindul a nyomozás. Az 

amerikai követségre megérkezik Dalton, 

hogy gyorsítsa az eseményeket. Stumpf, a 

szocdem, egy csavar kilazításával Simics 

fúrómester halálát okozza. Kiderül, hogy 

Guszev kapitánybaráti útmutatása nyomán 

Barla óriási olajmezőre bukkant, ezért 

kellett volna meghalnia. Az ÁVH tisztjei 

felderítik az ügyet, letartóztatják a 

bűnösöket. Végre a MAKIRT is nemzeti 

vállalat lesz. (Megjegyzés: A film által 

sugalmazott hamis állítások valódi háttere 

Papp Simon Életem című önéletrajzi 

írásából és Galgóczi Erzsébet Vidravas 

című regényéből tűnik ki.) 

Annyira fontosnak tartotta az akkori állami- 

és pártvezetés a film propagálását, hogy 

azonnal átadták vetítésre két „baráti 

szocialista állam”-nak is, Romániának és 

Csehszlovákiának. 
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Magyar plakát Román plakát Csehszlovák plakát 

 

 

Dübörgő csend 

Mocsár Gábor – Ég alatt, föld felett – 

kisregényéből készült. (Budapest Stúdió, 

rendező Szíjj Miklós, színes, 80 perc, 

bemutató 1978. január 19.). (Néhányan a 

szereplők közül: Madaras József, Szabó 

Gyula, Ladik Katalin, Siménfalvy Sándor). 

Tartalom: A szerelmi háromszögtörténet 

tanya és iparvidék határmezsgyéjén 

játszódik. Gazsi olajbányász, munkáját 

kitűnően érti, mindene a munka, a 

fúrósbrigád tagjai a barátai. A múlt sebei 

gyötrik: az asszony, aki elhagyta, s a 

gyerekek, akik az asszonynál maradtak. 

Szeretne menekülni az örökös 

vándoréletből, kikötni végre a családi élet, a 

mindennapi boldogság szigetén. Az alföldi 

fúrótorony kapcsolóállásából feltűnik 

Gazsinak a szomszédos tanyán robotoló 

szép és magányos Eta. A gyermektelen 

fiatalasszony férje Pestre ingázik. Eta vak, 

zsémbes apósa túlontúl kíváncsi ellenőrzése 

alatt él. Eleinte vonakodva, később 

odaadóan fogadja az otthontalan 

olajbányász segítségét, majd szerelmét. A 

hétvégeken hazatérő férj megérzi az 

asszony megváltozott viselkedésének okát, 

sőt egyszer tetten is éri a szerelmeseket. 

Azonban nem hibáztatja az asszonyt, hanem 

helyben, az olajosoknál vállal munkát. Eta 

mellette marad, míg a csalódott Gazsi az új 

fúrási helyre költöző fúróbrigáddal tart. 
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Magyarországon bemutatott külföldi 

filmek: 

Magyarországon csak öt külföldi filmet 

mutattak be: 

• „Olajváros” (Boom Town, 1941, 

USA) 

• „Félelem bére” (Le Salaire de la 

Peur, 1953, Francia) 

• „Lángoló sivatag” (Cuibul 

salamandrelor, Román, 1976) 

• „Vérző olaj” (There Will Be Blood, 

2007, USA) 

• „Mélytengeri pokol” (Deepwater 

Horizon, 2016, USA) 
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Televíziós sorozat 

Az Amerikai Egyesült Államokban nagy 

sikerük van a televíziós sorozatoknak 

(szappanoperáknak). A különböző 

filmgyártó társaságok és televíziós 

csatornák egymással versenyezve gyártják 

és adják le a hasonló témákról készített 

sorozatukat. A kőolaj- és földgáz világáról, 

világából készült sorozatokat 1978-ban 

kezdték el, az azóta lejátszottak az alábbiak: 

• Dallas: 1978-1991, 357 epizód 

(Magyarországon 1990-1997 között 

vetítették); 

• Dallas (folytatás): 2012-2014, 40 

epizód; 

• Dinasztia (Dynasty): 1981-1989, 

220 epizód; 

• Magányos csillag (Lone Star): 2010, 

6 epizód; 

• Vér és olaj (Blood & Oil): 2015, 10 

epizód; 

• A fiú (The Son): 2017-2019, 20 

epizód. 

 

 

 

  
 

Az összeállítás nem foglalkozik a 

szénhidrogénipari dokumentum-, cégi 

ismertető- és reklám filmekkel, az egy más 

történet. 

Forrás: A magyar bányászat évezredes története. III. 

kötet. OMBKE Budapest 2001; Best Films About Oil 

– IMDb; The Best Movies About Oil – Ranker Film 

 

id. Ősz Árpád 
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