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2022/29 

2022.07.22. 

 

 

Újra ülésezett az Elnökség 

 

 
 

Az Elnökség 2022. 07. 20.-án tartotta soron következő ülését. Az Elnökség határozatképes volt. 

Az előre meghirdetett napirend változtatásáról döntve az Elnökség Törő György 

szakosztályelnök úr felvetéseinek megtárgyalását vette napirendre. 

Az Elnökség minden felvetést megtárgyalt és határozatokat hozott.  

Az „Egyebekben” Bocz András szakosztályelnök úr megmutatta a részünkre készülő ajándék 

öntőüstöt is. 

 

 
 

A következő elnökségi ülés 2022.08.24-én lesz. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor  
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125 éves a bányász-kohász egyesület Borsodban konferencia 

 
A rendezvényen 115 fő vett részt, többek között egyesületünk vezetői is. A rendezvényekre 

jelentkezettek között megtaláljuk B.-A.-Z. Megye bányaipari, kohóipari és erdészeti 

szakmáinak képviselőit, valamint az 1897. június 29-én Rozsnyón megalakult OMBKE 

Borsod-Gömöri Osztály felvidéki meghívottját, Werner Norbert urat is Rozsnyó város 

képviseletében. 

 A szakestély díszkorsója emléket állít a 125 éves egyesületi és helyi szervezeti évforduló 

mellett a két történelmi vármegye területére eső, az eltelt időszakban működő, illetve működött 

bányászati és kohászati iparágakkal rendelkező helységek neveinek is. 

 A konferencián elsőként Hadobás Sándor úr, a Rudabányai Bányászati Múzeum 

nyugalmazott igazgatója által az OMBKE Borsod-Gömöri Osztály megalakulásáról írt történeti 

áttekintését Kissné Mészáros Tímea úrhölgy, a Bányászati Szakosztály titkára ismertetette a 

résztvevőkkel. Kohászati témájú előadást tartott Sztankievics László úr, az ÓAM Ózdi 

Acélművek Kft. értékesítési vezetője. A B.-A.-Z. Megye bányászatáról Törő György úr az 

OMBKE Bányászati Szakosztályának elnöke tartott országos kitekintést is tartalmazó előadást. 

 A rendezvényen meghívottként vettek részt a Miskolci Egyetem szakmai karainak 

oktatói és hallgatói. 

A konferenciát követően a napot egy jól sikerült szakestéllyel zártuk. 
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Jó szerencsét! 

 

Törő György 

 

 

Az OMBKE Borsod-Gömöri Osztályának megalakulása és első közgyűlése 

 

A bányászok szakmai szervezetének létrehozására már 1837-ben történt kísérlet 

Rozsnyón: Bányászati Egyesületet kívántak alakítani, de ez a próbálkozás akkor még 

kudarcba fulladt. Hatvan évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 1897-ben az Országos Magyar 

Bányászati Egyesület keretein belül végre sikerrel megalakuljon annak Borsod-Gömöri 

Osztálya, összefogva a jelentős bánya- és kohóiparral rendelkező két szomszédos vármegye 

szakembereit. 

 A 19. század utolsó évtizedeiben a vasútépítés sín- és vasanyag-szükséglete, a gépipar 

fejlődése, a gőzenergia alkalmazásának általánossá válása, s mindezekkel összefüggésben a 

barnaszén-termelés rohamos térnyerése ismét fellendülést eredményezett a hazai bányászat és 

a kohászat területén. A kezdetben egyleteknek és egyesületeknek nevezett bánya- és kohóipari 

vállalkozások idővel részvénytársaságokká alakultak, és mellettük egyre inkább jelentkezett a 

szakmai-társadalmi szerveződések iránti igény.  

A bányászat és s kohászat szempontjából említést érdemlő egyesületalapítások a 

következők voltak: 

− 1848: Magyarhoni Földtani Társulat, melybe a bányászatban dolgozók közül is többen 

beléptek;  

− 1866: Országos Erdészeti Egyesület, a közös Alma Mater később kialakult szakának 

egyesülete; 

− 1881: Magyar Mérnök és Építész Egylet, amelyen belül bányászati szakosztály is 

alakult. 

A szakemberek körében egyre erősödött az igény az önálló bányászati-kohászati egyesület 

létesítésére. 1868-ban, a Bányászati és Kohászati Lapok alapítása után a két szakma több jeles 

képviselője szorgalmazta az egyesület megalapítását. 1869-ben Selmecbányán Bányászati és 

Kohászati Olvasó Egyesület alakult. Végre 1885. szeptember 15-re összehívták az alakuló 

ülést, de az egybegyűlt küldöttek nem tudtak megegyezni az alapszabályban, ezért az 

egyesületalapítás továbbra is váratott magára. 

Több évi vita után csak 1892. június 27-én alakult meg a selmecbányai akadémia új 

épületének átadásakor tartott Bányászati és Kohászati Kongresszus alkalmából, lényegében az 

előbb említett irodalompártoló egyesület átalakulásával, Selmecbánya székhellyel az 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE). Ennek keretein belül 
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hamarosan négy vidéki – 1893-ban a körmöcbányai, 1895-ben a salgótarjáni, budapesti és a 

szepesi – osztály jött létre. Az ötödik, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

Borsod-Gömöri Osztálya 1897. június 29-én alakult meg Rozsnyón. Fennmaradt az alakuló 

ülés jegyzőkönyve, amelynek alapján fel tudjuk eleveníteni az esemény lefolyását. 

A jelenlévők listáján négyen – „Gróf Andrássy Géza Ő Méltósága, Sziklay Géza Rozsnyó 

bányaváros polgármestere, Szegheő Gusztáv [Rozsnyó] városi főügyész, dr. Maurer Arthur 

[rozsnyói] járási orvos” – nevük mellett a rangjukkal, címükkel, további harminchatan pedig 

csak név szerint szerepelnek.  

A korelnök, Hönsch Ede bányaigazgató üdvözölte a díszelnököt, Andrássy Géza grófot és 

a többi megjelentet, majd a gyűlést megnyitottnak nyilvánítva, jegyzőnek felkérte Czorminger 

Alfréd bányabiztost. Első tárgyként az alapszabály-tervezetet ismertette Márkus Károly, a 

tervezet kidolgozója. A résztvevők több lelkes hozzászólása után ideiglenesen fogadták el az 

előterjesztett tervezetet az alábbi határozatokkal:  

– Évente legalább három közgyűlést kell tartani, a választmány megválasztására és 

egyebekre való határozathoz a tagok 1/3-ának, az alapszabály megváltoztatásához 2/3-

ának jelenléte szükséges stb. 

– Az osztály és az anyaegyesület alapszabályainak összhangja érdekében a tervezet 

végleges szövegezését a szeptemberben Rimaszombatban tartandó országos közgyűlésig 

el kell halasztani, viszont az osztály megalakulását jelenleg kell kimondani. „Ezen 

határozat alapján a korelnök az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület Borsod-

Gömöri osztályát megalakultnak” jelentette ki. Elhatározták továbbá, hogy a 

rimaszombati „Országos Bányászati és Kohászati Congresszus” ügyében az 

anyaegyesület átiratát a közgyűlés tárgyalja meg, és egyeztetés alapján állítsa össze a 

programot. (A közgyűlés és a congresszus kifejezést felváltva használták.)  

A titkos szavazás alapján a következők lettek a választmány tagjai: elnök: Schréder Gyula 

(Pohorella), alelnök: Lázár Zoltán, mindketten vasgyári igazgatók; titkár: Márkus Károly 

(Sajószentpéter); pénztáros: Klekner László, mindketten bányagondnokok 

(bányafőmérnökök). A választmány 14 tagja: Benedicty Kálmán bányafelügyelő, Branszky 

Vendel kir. bányafőmérnök (Vashegy), Breitfuss Gáspár bányaigazgató (Rudabánya), 

Csorbits László bányagondnok (Sajókaza), Czerminger Alfréd kir. bányabiztos (Rozsnyó), 

Gál János és Hodinka Mihály főügyészek, Hönsch Ede, Jelinek Ernő, Ruffiny Jenő (a 

dobsinai jégbarlang felfedezője), Sárkány Kálmán (Dobsina), Sárkány Miksa (Csetneki 

Concordia Vasgyártársulat), mind az öten bányaigazgatók, Schneider Gusztáv és Tamele 

Gusztáv vasgyári igazgatók. (A választmányi tagok tisztségét és szolgálati helyét, mivel, mint 

említettük, a jegyzőkönyvben csak a nevük szerepel, a fellelhető források alapján próbáltuk 

megállapítani, de nem minden esetben jártunk sikerrel.) 

Az alakuló gyűlés befejezéseként a korelnök köszönetet mondott Andrássy Géza grófnak a 

védnökség elfogadásáért, a jelenlévőknek pedig az élénk részvételért. Végül Hodinka Mihály 

megköszönte a korelnök fáradozását, két tagtársat felkért a jegyzőkönyv hitelesítésére, majd a 

gyűlést berekesztette.  

Tehát az 1837-ben korát megelőzve tervezett Rozsnyói Bányászati Egyesület helyett, késői 

elégtételként jött létre de a történelmi Magyarországon egységes borsodi és gömöri ipari régió 

bányász és kohász szakembereinek összefogásával az OMBKE közös helyi osztálya. Az első 

választmányi ülést nem sokkal később, 1897. július 21-én tartották Rozsnyón, ahol az előző 

hónapban tartott alakuló ülés határozatainak megfelelően a napirendi pontok a következők 

voltak:  

– Megállapították a Rimaszombatban tartandó szeptemberi „orsz. bányászati és kohászati 

congresszus” Sajó-völgyi kirándulásának programját, a következők szerint: 

o Szeptember 15. Az útvonal reggel 6-tól: Rimaszombat – Rozsnyó – málhegyi 

vasbányák – Krasznahorka-Váralja – Rozsnyó. Délután 1-től Rozsnyó – betléri 

vasgyár – Dobsina – sztracenai drótkötélpálya és kohók – A dobsinai 

jégbarlangnál éjszakai szállás.  

o Szeptember 16-án reggel 6-tól: Dobsinai jégbarlang – Garamvölgyi vasfinomítók 

– pohorellai vasgyár. Délután kétirányú a program: Pohorella – murányi vár – 
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hizsnyóvizi gyár – Rozsnyó, illetve Pohorella – Poprád-Felka – a szepességi 

természeti szépségek megtekintése – Rozsnyó.  

– Szavaztak az 1897. évi költségelőirányzatról: „a folyó kiadások fedezésére a titkár 

kezeihez 50 (ötven) frt kiutalványoztatik, aki köteles az elszámolást annak idején a 

választmánynak beterjeszteni.”  

– Az anyaegyesület, az OMBKE alelnöke levélben „meleg hangon írt üdvözlést az osztály 

megalakulása alkalmából.” Elhatározták, hogy az osztálynak felajánlott BKL-példányt 

„a rozsnyói úrikaszinónak kéretik küldeni.”  

– Úgy döntöttek, hogy választmányi ülést kell tartani minden közgyűlés előtt legalább két 

héttel, továbbá ahányszor az elnök, vagy 3 választmányi tag szükségesnek tartja.  

– Tegye a közgyűlés a felolvasásokat (vagyis a szakmai előadásokat) kötelezővé, azokból 

készüljön el Borsod és Gömör megyék bányászati és kohászati monográfiája. A 

monográfia tervezetének és a felolvasások rendjének elkészítésére szerkesztőbizottságot 

fognak választani. (A tervezett monográfiából csak a gömöri kötet készült el és jelent 

meg 1907-ben, Eisele Gusztáv szerkesztésében.) 

– Határoztak arról, hogy a legközelebbi közgyűlés Rimaszombatban legyen, az 

anyaegyesület, vagyis az OMBKE közgyűlése után kijelölt időben és helyen.  

 

Tisztelt Hallgatóim!  

 

Ezek voltak szakmai szervezetünk történetének első lépései. Az OMBKE Borsod-

Gömöri Osztálya a későbbiekben, egészen a második világháború végéig eredményesen 

működött, rendezvényeiről gyakran adott hírt az egyesület központi fóruma, a Bányászati és 

Kohászati Lapok. Jogutódja az 1950-ben újjáalakult Borsodi Csoport, amely napjainkban 

mint az OMBKE Bányászati Szakosztály Borsodi Helyi Szervezete is hasznosan 

tevékenykedik az iparág hagyományainak megőrzése és jelenének segítése érdekében.  

A 125. évforduló alkalmából emlékezzünk tisztelettel és kegyelettel „alapító 

atyáinkra”. A jövőbeni eredményes munkálkodás reményében kívánok mindannyiunknak 

 

Jó szerencsét! 

 

Hadobás Sándor 

nyugalmazott múzeum igazgató 

Rudabánya 

* * * 
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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. 

 

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  

BOK ülések OMBKE székház minden hónap utolsó 

csütörtök 

 

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvér  egyeztetés 

alatt 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

OMBKE székház  egyeztetés 

alatt 

85 éve indult az olajtermelés Bükkszéken Bükkszék augusztus 27.  

Központi Bányásznap Salgótarján szeptember 1.  

Knappentag – Selmeci Szalamander Selmecbánya szeptember 7-11.  

Bányászati- és Kohászati Múzeumok 

Találkozója 

Dorog 

Miniverzum 

szeptember 23.  

54. Bányagépészeti és Bányavillamossági 

Konferencia 

Balatongyörök szeptember 29-30.  

Fazola Napok Miskolc október 7-8  

Országos Bányászati Konferencia Herceghalom november 9-11.  

Bányamérő Fórum OMBKE székház november  

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november  

Szent Hubertus-Szent Borbála Emlékülés Kecskemét november 25.  

Központi Szt. Borbála-napi ünnepség   egyeztetés 

alatt 

Luca-napi Szakestély Budapest december 9. vagy 10.  

 

 

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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In Memoriam K. Szabó Sándor gyémántokleveles olajmérnök 
(1937 – 2022) 

 

 
 

K. Szabó Sándor 1937. június 23-án, Karcagon született. Elemi iskoláit és gimnáziumi 

tanulmányait is Karcagon végezte, majd az érettségi után elvégezte Szentendrén az Egyesített 

Fegyvernemi Tiszti Iskolát. 1957-ben beiratkozott a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 

Bányamérnöki Karára, ahol 1962-ben olajmérnöki diplomát szerzett. Azóta a 

szénhidrogéniparban – itthon és külföldön – fúrómérnökként dolgozott. 1962-1967 között az 

OKGT Dunántúli Kőolajfúrási Üzem területén dolgozott terepen a mélyfúró berendezések 

mellett, kezdetben gyakornokként, később, mint a fúrások műszaki irányítója. 1967-ben 

áthelyezték az OKGT Alföldi Kőolajfúrási Üzem Szegedi Üzemegységéhez, ahol öt évig 

üzemegység-vezető helyettes volt, majd területi főmérnök, felelős műszaki vezető, végül 

bányászati üzemvezető munkaköröket töltött be. Meghatározó szerepe volt a legnagyobb hazai 

szénhidrogénmező, az Algyő-mező kutatásánál és feltárásánál. 1986-ban nevezték ki az OKGT 

Kőolajkutató Vállalat fejlesztési vezérigazgató helyettesévé Szolnokon. 1987-1995 között a 

vállalat műszaki vezérigazgató-helyettese volt. Közben, 1991-ben az Öböl-háborút követően az 

Alföldi Kitörésvédelmi Csapat mentési munkáját irányította Kuvaitban. Ebben az időszakban 

volt a magyar szénhidrogénipar átszervezése és a MOL Rt. megalakulása. 1995-1997 között a 

vállalat szíriai kirendeltségének vezetője volt, amikor nyugdíjazták. 1998-tól nyugdíjasként 

Ománban dolgozott tovább, majd 2000-ben hazatért. Ekkor több társával, a MOL Rt. 

támogatásával, megalapítottak egy kitörésvédelmi kft-t, amelyben ügyvezető igazgatótárs volt. 

2005-ig a MOL Rt. beszállítóit, illetve kivitelezőit ellenőrizték kitörésvédelmi, illetve 

biztonságtechnikai szempontból. 2006-tól 2014-ig a TXM Olaj- és Gázkutató Kft. technikai és 

biztonságtechnikai tanácsadója volt. 2014-től egészségi okok miatt nem vállalt több munkát.  

Munkája mellett állandóan képezte magát, 1964-1975 között Miskolci Egyetemen, majd 1985-

től öt alkalommal angol nyelven az Amerikai Egyesült Államok különböző egyetemein. Az 

OMBKE KFVSZ Alföldi Helyi Szervezetének 2001 óta volt tagja. Megosztó személyiség volt, 

sokan rettegtek tőle, sokan nem kedvelték, azonban sokan kedvelték is. Szigorú, keménykezű, 

de következetes és igazságos vezető volt, meglátszott vezetői stílusán a katonai neveltetés. 

Fiatalabb korában imádott focizni, nagyon örült a győzelemnek és a vereséget nehezen viselte. 

Kisportolt, erős szervezetét csak nyolc évi küzdelem után tudta legyőzni az alattomos kór és 

2022. július 18-án végleg eltávozott közülünk az örök szénhidrogénmezőkre. Nagyon szeretett 

volna jelen lenni még a Miskolci Egyetem június 25-i Ünnepi Szenátus Ülésén, hogy 
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személyesen vegye át a jubileumi oklevelét, de betegsége megakadályozta ebben. Az ünnepi 

eseményen még láthattuk a biztosított helyét, azonban az üres maradt… 

 

Búcsúsztatásának helyét és időpontját családja később közli. 

 

Sándor! Nyugodjál békében, volt munkatársaid nevében mondok utolsó Jó szerencsét! 

 

id. Ősz Árpád 

 

 

In Memoriam Kruller János 
 

Sajnos újabb gyászhír 

 

2022. július 15-én rövid betegség után elhunyt évfolyamtársam, 

 

KRULLER JÁNOS 

vasokleveles bányaművelőmérnök 

 

akinek búcsúztatása/ temetése augusztus 3-án Pécsett a nagytemetőben 14:30 órakor kerül sor.  

Részvét nyilvánítás: krullererzsi@hotmail.com 

 

Dr. Horn János 

 

 

In Memoriam Horváth J. Ferenc 
1943 – 2022 

 

 
 

Horváth J. Ferenc okleveles villamosmérnök 1943. február 27-én született Somlójenőn. A 

Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar, Erősáramú Szakán végzett 1968-ban. 

Közel húsz éven át az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyeletnél 

(korábban Országos Villamosenergia Felügyelet) dolgozott, mint előadó, főelőadó, 

osztályvezető, főosztályvezető-helyettes. 1985-től hat éven át az Ipari és Kereskedelmi 

Minisztérium (korábban Ipari Minisztérium) főosztályvezetője. A Magyar Energia Hivatal 

(MEH) alapító tagja, 1994-től a Hivatal energiaszolgáltatási igazgatója, mb. főigazgatója, majd 

2002-től elnökhelyettese, 2003. októberétől 2009. szeptember 1-jéig pedig elnöke.  

Jelentős szerepet vállalt a villamosenergia- és a földgázpiac nyitásának előkészítésében és a 

piaci működés megvalósításában. Aktívan részt vett az EU 96/92/EC sz. és 2003/54/EC sz. 

"régi és új" direktívája (a villamos energia belső piacának közös szabályai), valamint az EU 

98/30/EC sz. és 2003/55/EC sz. "régi és új" direktívája (a belső földgázpiac egységes 

szabályozása) hazai adaptációjában.  

Több mint ötven szakcikket publikált a hazai folyóiratokban, intézeti kiadványokban, a szakmai 

konferenciákon közel száz előadást tartott. Az elmúlt évtizedekben több szakmai folyóirat 

szerkesztő bizottságának tagja, és számos energetikai statisztikai kiadvány főszerkesztője.  

mailto:krullererzsi@hotmail.com
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1999-től rendszeresen meghívottja volt a MTA Energetikai Tudományos Bizottságának.  

A negyven éves szakmai pályafutása alatt számos állami és szakmai kitüntetésben - többek 

között Eötvös Díj (2002), Dr. Szabó Imre Díj (2008), Magyar Köztársasági Érdemrend 

Lovagkeresztje (2004) és Középkeresztje (2009) - részesült.  

Horváth J. Ferenc fontosnak tartotta az együttműködést a társadalmi szervezetekkel. 

Példamutatóan kereste a lehetőséget a szakmai konzultációra, meghallgatta és figyelembe vette 

az Egyesületek testületeinek és tagjainak javaslatait az energiapolitika alakításában, a 

jogszabályok kidolgozásában. Kiemelkedő volt a Magyar Energia Hivatal Egyeztető Fórum 

létrehozásában, amelynek tagja a megalapítástól a megszűnésig tagja lehettem. Nemcsak 

szakmai előadásokat tartott, hanem csak egy példa: Meghívásomra két alkalommal is tartott 

előadást az OMBKE Budapesti Helyi Szervezetnél, ahol akkor elnök voltam. 

Személyében nemcsak egy kiváló szakembertől, hanem egy kiváló EMBER-től is búcsúzom. 

 

Dr. Horn János 

 

 

In Memoriam Ürmössy László 
 

 
 

Szomorúan tudatjuk, hogy Ürmössy László, az Acélgyár (Salgótarjáni Kohászati Üzemek) 

nyugalmazott vezérigazgatója 2022. július 20-án 97 éves korában csendesen eltávozott. 

Temetése a salgótarjáni régi temetőben július 28-án csütörtökön 16 órakor kezdődik. 

 

 

Ürmössy család 

  



 

 10 

Szakmai életrajz - Ürmössy László 

 

Salgótarjánban született 1925-ben.  

Több felmenője, rokona a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt-ben dolgozott, így elemi 

tanulmányait is a vasmű által fenntartott iskolákban végezte. Érettségi bizonyítványt a miskolci 

református gimnáziumban szerzett 1942-ben. 

Felsőfokú tanulmányait Budapesten a Műszaki Egyetem Gépészmérnök Karán kezdte meg, de 

a háború alatt 1944-ben katonai szolgálat miatt azt félbe kellett hagynia.  

Hadifogságba esett, ahonnan 1945 augusztusában szabadult. Édesapja hosszabb ideig 

hadifogságban maradt, így a családról neki kellett gondoskodnia. Mint mérnök gyakornok 

dolgozott az Ózdi Vasgyár iparvasút üzemében. Tanulmányai folytatására 1948-ban nyílt 

lehetőség, az Állami Műszaki Főiskola beindításával, amely később a Miskolci Nehézipari 

Műszaki Egyetem keretében működött. A Vaskohászati Tagozaton kapott melegtechnológus 

szakmérnöki oklevelet 1952-ben. Később üzemgazdász végzettséget is szerzett. 

Munkásságát az Ózdi Kohászati Üzemekben folytatta, ahol a durvahengermű technológusa, 

majd gyárrészlegvezető helyettese lett. Része volt annak a munkának, melynek eredményeképp 

komolyabb beruházás nélkül a blokksor termelését évi 370 ezer tonnáról 700 ezer tonnára 

emelték. 

1961-ben a minisztérium a Salgótarjáni Acélgyárba helyezte termelési főmérnöknek, ahol 

1963-ban műszaki igazgató lett. 1976-ban vezérigazgatónak nevezték ki az ekkor már 

Salgótarjáni Kohászati Üzemek néven működő gyárban. Működése során az 1500 főt 

foglalkoztató évi 70 ezer tonna hidegen alakított és kovácsolt termékeket előállító gyárból 5000 

fős, 240 ezer tonna évi termelést felmutató nagyüzemet hoztak létre.  

A fejlesztés során indult be a raktári elemek (Dexion Salgó) és a görgős szállító pályák gyártása. 

Megkezdődött a hegesztett cső és a védőgázas hegesztőhuzal készítés. A süllyesztékben 

kovácsolt acélok japán technológia szerinti alacsony hőmérsékletű gyártása jelentős energia- és 

anyagmegtakarításhoz vezetett. Irányítása alatt sokat fordított a gyár a kulturális-, szociális- és 

sportlétesítmények fejlesztésére. 

Társadalmi munkáit több szervezetnél végezte, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 

Szövetsége Nógrád megyei elnökeként, majd az országos elnökség alelnökeként, a Magyar 

Tudományos Akadémia miskolci régiós bizottságának kohászati tagjaként, az acél és vasipari 

vállalatok egyesülésének igazgató tanácsi elnökeként.  

1986-ban vonult nyugdíjba. Munkáját a kohó- és gépipari miniszter mellett működő műszaki 

tanácsban folytatta a rendszerváltásig. Itt tevékenységének érdemi része az Ózdi Kohászati 

Üzemek fejlesztése körül forgott és javaslatai a minőségi termelésre vonatkoztak a mennyiségi 

szemlélet helyett. Nyugdíjasként a folytatódó társadalmi megbízatások mellett az Országos 

Magyar Bányászati és Kohász Egyesületben az ipari hagyományok feltárásával, megőrzésével 

is foglalkozott. 

Legmagasabb szakmai kitüntetése az Eötvös Lóránd-díj, melyet 1975-ben érdemelt ki. 

Hetven éves OMBKE tagsága alkalmából tavasszal kapott oklevelet. 

A miskolci egyetemen ez év júniusában még személyesen vette át Rubin oklevelét. 

 

Salgótarján, 2022. július 

 

 

In Memoriam dr. Perényi Valéria 
 

Szombaton a belvárosi evangélikus templomban búcsúztatták el dr. Perényi Valéria doktornőt. 

Köszönettel megkaptam a beszédet listatársunktól - dr. Bokányi Ljudmillától - itt olvashatjuk: 

 

Utolsó Jó szerencsét! 

Morvai Tibor 
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Tisztelt Egybegyűlt Gyászolók! 

 

A Miskolci Egyetem vezetése, Szenátusa; a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Miskolci 

Egyetemi Szervezet Intéző Bizottsága, az Egyetemi Egészségügyi Szakmai és Módszertani 

Központ, a Miskolci Egyetem polgárai ma mind fájó szívvel búcsúzunk Dr. KUBASSY 

LÁSZLÓNÉ Dr. PERÉNYI VALÉRIA nyugalmazott vasdiplomás orvos, a Miskolci Egyetem 

korábbi üzemi orvos, „Valika doktornőnktől”. 

Dr. Perényi Valéria 15 éven át volt a Miskolci Egyetem, korábbi néven Nehézipari Műszaki 

Egyetem üzemi és hallgatói orvosa. 

Nemcsak gyógyított, hanem az egyetemi Orvosi Szolgálatot folyamatosan továbbfejlesztette. 

Az egyetemi Vöröskereszt Szervezet alapítója, Ő egy ikonikus személyiség volt az Egyetemen. 

Mind az oktatók, mind a hallgatók tisztelték és szerették. Mindig barátságosan mosolyogva, 

tetőtől talpig elegáns még az orvosi köpenyben is, intelligens és választékos beszédével 

mindenkit elbűvölt. 

De nagyon következetes és sziklaszilárd tudott lenni, ha ki kellett állni az egyetemi közösség 

érdekében, például a menza vezetésével szemben. 

Művelt és színes egyéniség volt, nagyon szerette a komolyzenét, egészen a pandémiáig 

találkozhattunk Vele a Művészetek Háza bérletes előadásain. 

Kubassy Marian leánya leveléből idézve: 

„Nagyon szeretett az egyetemen lenni. Szerette magát a környezetet, az egyetem parkján 

átsétálni a fák és virágok közt madárcsicsergés kíséretében. Ezt az állást Neki találták ki. 

Nagyon jó kis csapat volt az Orvosi Rendelő a 4-es kolesz földszintjén …. Jó pár egyetemi tanárt 

ismert már körzeti orvos korából, a diákokat meg imádta. Nem doktornőnek szólították, hanem 

Vali néninek. Ő volt a lelki klinika is. A hallgatók mindenféle témával, örömükkel, bánatukkal 

bizalmasan fordultak hozzá, legyen az szakítás a párjukkal, vagy kétségbeesésükben összetépett 

diplomaterv… segített összerakni, bölcs tanácsokkal biztatta, vigasztalta. Azt mondta, Ő a 

legboldogabb anya, mert neki 2000 gyereke van!” 

 

Minden egyetemi kar majdnem minden szakestélyére tisztelettel meg volt hívva. Nyugdíjba 

vonulása alkalmával a bányász gyűrűavató szakestélyen méltatták, búcsúzóul hatalmas 

virágcsokrot kapott a valéta-elnöktől. 

 

Valika doktornő a földi idejének utolsó hónapjaiban lediktálta röviden az életútját. 

Engedelmükkel, azt felolvasnám. 

 

„14 éves koromban, 1942-ben azt írtam a naplómban, hogy orvos szeretnék lenni és a 

szegényeket ingyen fogom gyógyítani. 

Végzés után Miskolcra kerültem és körzeti orvos lettem. Később a Miskolci Járműjavítóban 

üzemi főorvos lettem, miután üzemorvosi szakvizsgát tettem. 

1972-től 1987-ig a Miskolci Egyetem orvosa voltam. Munkámban kiemelkedő helyet foglalt az 

egészségnevelés. Felelősséget éreztem, hogy a hallgatók az egyetemről kikerülve ne csak 

szakmailag állják meg a helyüket, de egészségesen is éljenek. Egy félnap kevés lenne felsorolni 

a sok érdekes előadást, rendezvényt, ami ezt az időt jellemzi. Kitartóan harcoltam a dohányzás 

ellen. Mar 1976-ban csatlakoztunk a Dohányzás Ellen Küzdők Társaságához. Eredményeimről 

és munkásságomról nemzetközi orvos kongresszuson is beszámoltam. Minden munkámban 

segítségemre volt a Vöröskereszt, az egyetemi Közművelődési Bizottság, és az Egyetem 

vezetősége is minden segítséget megadott. Nagy segítségemre volt a „Mi Egyetemünk” 

egyetemi újság, a Hangosbemondó, filmvetítések és előadások. 

Minden évben sikeres véradásokat tartottunk, amelyeken velem együtt az Egyetem vezetői is 

részt vettek.  

Az éveken át tartó, kiemelkedő, eredményes munkám elismeréseként 1990-ben a Vöröskeresztes 

Munkáért kitűntetés arany fokozatát kaptam meg. Az évek során több kitűntetést is kaptam, de 

ez utóbbi igen értékes volt. 



 

 12 

Megható és felejthetetlen volt számomra, amikor 2018. szeptember 7-én a Családi Nap 

egyetemi rendezvény keretében köszöntöttek a 90. születésnapomon. 

Hálát adok a Jóistennek, hogy orvos lehettem. A hippokratészi esküt betartva végeztem 

munkámat.  

Így volt érdemes élni és dolgozni.”  

 

Az említett Családi Napon az Egyetem vezetése, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete és a 

Vöröskereszt megyei vezetői köszöntötték fel Dr. Perényi Valériát. 

Valika doktornő megható, de nagyon összeszedett beszédét helyi televízió is közvetítette. E 

Családi Nap után írt nekem egy személyes, szeretetteljes levelet, amiben azt az 1979. augusztusi 

napot is felidézte, amikor először megjelentem nála vizsgálatra az Orvosi Rendelőben. 

 

Kedves Gyászoló Család!  

Kedves Marian! 

Osztozunk fájdalmukban, fájdalmatokban. 

Drága Főorvos Asszony, szeretett Valikánk! 

Nyugodjál békében, az emlékedet őrizni fogjuk!  

 

Jó szerencsét! 

 

DR. BOKÁNYI LJUDMILLA 

FDSZ elnöke 

 

 

Energetikai hírek 
 

Tovább nőtt a háztartási méretű kiserőművek beépített teljesítménye 

 

2022 első negyedévben tovább növekedett a háztartási méretű kiserőművek (HME) beépített 

kapacitása és darabszáma, de a növekedés mértéke némileg megtorpant az előző 

negyedévekhez képest. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) negyedéves adatai szerint 

2022. március végén összesen 141.135 napelemes háztartási méretű kiserőmű üzemelt. 1195 

MW beépített kapacitással. 2022 első negyedévben 6686 darab napelemes háztartási méretű 

kiserőmű csatlakozott az újonnan a hálózatra csatlakozott összesen 70 MW beépített 

teljesítménnyel. A napelemes HMKE-k összteljesítménye március végére elérte az 1195 MW-

ot. A HMKE-k összes beépített kapacitása a 2020 év végéig 720 MW-ról 2021 végére 1127 

MW-ra növekedett. 

2021-ben összesen 46.410 háztartási kiserőművet telepítettek a felhasználók. 

Hazánk Nemzeti Energiastratégiájában megfogalmazott cél, hogy 2030-ra legalább 200.000 

háztartás rendelkezzen átlagosan 4 kW teljesítményű, tetőre szerelt fotovoltaikus erőművel. 

2022 év elején már 120.313 lakossági fogyasztó rendelkezett napelemes erőművel, összesem 

812 MW teljesítménnyel. 
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Forrás: MEKH 

 

Dr. Horn János  

 

  

Energetikai cikkek az „Elektrotechnika” c. újságból 

115. évfolyam 2022 / 5 – 6 

 

Dr. Hartmann Bálint egyetemi docens/ BME 

 Rugalmasság nagykereskedelmi villamos-energia piacokon. 

 p.: 5 -6 

Dr. Guthné Papp Kinga okl. közgazdász/ Mobility Energy Innovations Kft. és 5 társzerző 

 A FARCROSS projekt Magyarországon. 

 p: 9 - 11 

Dr. Kaderják Péter és Dr. Szonoki Pálma/ mindketten közgazdászok, a BME Zéró Karbon 

Központ vezetője és ugyanott főmunkatárs 

 A hazai dekarbonizációs folyamat frontvonala: a hálózati hozzáférés. 

           p:15 - 18 

Varga Viktória Alexandra okl. energetikai mérnök / E.ON É - Dunántúli Áramhálózati Zrt. 

hálózati innovációs területi referens és 4 társszerző 

 Középfeszültségű elosztóhálózatra csatlakozó akkumulátoros energia tároló és vezérelt 

fogyasztói rendszer együttes alkalmazása, az IElectrix projekt ismertetése. 

 p: 19- 23 

Szabó Dávid okleveles villamosmérnök, PhD hallgató /BME Villamos Energetika Tanszék és 

8 társszerző 

 Komplex távvezeték menedzsment rendszer alkalmazhatósága a hazai villamos-energia 

rendszerben. 

 p: 25 -28 

 

Dr. Horn János 
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Múlt és jövő – OMBKE-történet a helyi szervezet tükrében 

 

A tagság a jövőben legyen aktívabb! - Vezetőségválasztás 50 évvel ezelőtt 

 

A Dunai Vasmű időszakos kiadványa XIII. évfolyam 24. számában Sütő Zoltán szervezőtitkár 

számolt be az ötven évvel ezelőtti vezetőségválasztásról. Alábbi összeállításunk ez alapján 

készült, egyúttal rá emlékezünk. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) alapszabályának 

megfelelően, háromévenként újjá kell választani az egyesületi tisztségviselőket. Az 1972. 

április 21-22-én sorra kerülő központi vezetőségválasztás előtt, március 20-ig kellett 

lebonyolítani a helyi csoportok vezetőségeinek újraválasztását. A választást helyi csoportunk 

1972. március 17-én 14 órakor tartotta meg a DV Műszaki Könyvtár olvasó termében. A tagság 

zsúfolásig megtöltötte az olvasótermet.  

A leköszönő vezetőség nevében dr. Horváth Aurél megbízott titkár számolt be az elmúlt három 

évben végzett munkáról: a taglétszám 20 %-kal emelkedett, tíz szakmai előadást, két műszaki 

filmnapot rendeztek külföldi és helyi előadók közreműködésével. Kiemelte a Balatonfüreden 

megtartott Nagytisztaságú acélok gyártása konferenciát, a Gyártók és felhasználók kétnapos 

tanácskozását, az Országos anyagvizsgáló konferenciát, a III. Hidegalakító konferenciát, 

valamint az egyetem Fémkohász tanszékének 100 éves jubileumáról való megemlékezést. 

Lehetőség nyílt arra is, hogy – korlátozott létszám mellett –, külföldi tanulmányúton gazdagítsa 

szakmai tapasztalatát néhány tagtársunk. A költségvetés biztosította, hogy tagjaink részére 

belföldi tanulmányúti kirándulásokat szervezzünk. A tagtársak irodalmi tevékenysége nem volt 

olyan aktív, mint az elvárható lenne, ezen a jövőben változtatni kell! Kérte a tagságot, hogy a 

jövőben aktívabban vegyen részt a különböző rendezvényeken, megmozdulásokon. 

A beszámoló után a jelölő bizottság nevében Altnéder János előterjesztette az új vezetőségre 

tett javaslatot, amit a tagság jóváhagyott. Elnök: Borovszky Ambrus vezérigazgató, titkár: 

Szalay Géza főmérnök, szervezőtitkár: Sütő Zoltán, gazdasági felelős: Kesztyűs Károly. Tagok 

a Dunai Vasmű részéről: Asztalos Tibor, Bajzáth András, Kalmár Elemér, Kőhalmi Kálmán, 

Nagy Ferenc. Tagok a műszaki főiskola részéről: Szegedi József, Fehér András, Farkas Péter, 

Csizmadia Ferenc. 

Az OMBKE Vaskohászati Szakosztálytól Lántzky József méltatta a helyi csoport 

tevékenységét, amely négy szakcsoportban folytatja munkáját: Vaskohászati, 

Alakítástechnológiai, Anyagvizsgáló, Munkatudományi és automatizálási szakcsoportban.  

 

 

A helyi szervezet szakmai lapjának jubileumi száma 

A Dunai Vasmű 10 éves évfordulójára, 1960-ban jelent meg a Dunai Vasmű szakfolyóirata első 

száma abból a célból, hogy a vaskohászati kombinát életével kapcsolatos műszaki és gazdasági 

cikkeket közölje, és ne csupán gyárkapun belül, hanem azon túl, szélesebb körben ismertesse a 

vállalatnál folyó munkát. A Dunai Vasmű folyóiratának 1972-ben közreadott 25. számának 

bevezetőjét Borovszky Ambrus vezérigazgató jegyezte: „Üzemi lapunk a Dunai Vasmű 

Igazgatósága és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület helyi csoportjának 

kezdeményezésére indult meg, és évente általában kétszer jelenik meg. Cikkei kutatási és 

gyakorlati eredményeket dolgoznak fel... Olvasóközönsége megszokta és igényli a lapot; nem 

ritkaság, hogy belföldi és külföldi intézmények, vállalatok, könyvtárak és egyetemek kérik a 

megküldését, hiányzó számai kiegészítését… Lapunk 25. számához elérkezve, kettős feladatot 

illene teljesítenem: egyrészt összegezni kellene az eddigi munkát, másrészt meghatározni 

lapunk jövőjét. Ami az összegzést illeti, megállapíthatjuk, hogy ha nem is mindig töretlenül, és 

nem is mindig a legmagasabb szintű cikkek láttak napvilágot benne, minden esetre szolgálni 

akarta azt az alapvető célkitűzést, hogy a kezdő szakembereknek lehetőséget biztosítson arra, 

hogy mondanivalójukat szélesebb körben kifejezésre juttassák. A megállapodott – idősebb – 

szakembereknek pedig olyan lehetőséget, hogy akár vitacikk formájában is kifejthessék 

véleményüket. Ezen a koncepción a jövőben sem kívánunk lényegében változtatni, és azok a 

cikkek mindig helyet fognak kapni lapunkban, amelyek a jövőt szolgálják.” 
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FOTÓ (családi archívum): Sütő Zoltán 

 

1934-ben Felnémeten született, 1949-ben Miskolcra jelentkezett az akkor alapított Kohóipari 

Technikumba. A Dunai Vasmű Nagyolvasztóművében üzem-technikusként kezdte pályáját. 

Főgáz-kezelő, metallurgus, üzemvezető helyettes, salaküzem vezető, majd ismét metallurgus 

munkakörben dolgozott. A Dunaújvárosi Főiskola elvégzését követően üzem- és 

munkaszervező, majd értékelemző munkát végzett 1993. évi nyugdíjba vonulásáig. Az 

OMBKE-nek 1953 őszétől tagja, egyik alapítója a dunaújvárosi csoportnak. Elvállalta 1967-

ben a szervezőtitkári feladatokat, és ezt öt év megszakítással, 2004. március 4-ig látta el. 

Időszakában 400 főre növekedett a helyi szervezet létszáma, rendszeressé váltak a klubnapok, 

elindították a Delta-klubot, helyi- és országos konferenciákat, szakmai kirándulásokat 

szerveztek idehaza és külföldön egyaránt. Egyik szervezője volt a somogyfajszi 

Honfoglaláskori Emlékhely létrehozásának. Nagyvenyimen vettek tőle végső búcsút 2016. 

július 2-án. 
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FOTÓ: A Dunai VASMŰ 25. ünnepi számának borítója 

Kép és szöveg: Szente Tünde  

 

 

  



 

 17 

Lezuhanni a szirtfalról? 
Szarka László Csaba 

Magyar Hírlap, 2022. július 7. 

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20220704-lezuhanni-a-szirtfalrol 

 

A világ súlyosan alábecsüli az energiaellátás nyolcvan százalékát kitevő fosszilis 

energiahordozók jelentőségét. Az úgynevezett megújuló energiák túlerőltetése törvényszerűen 

vezet az energiahálózatok összeomlásához, majd energiahiányhoz 

 

A CLINTEL (Klímaintelligencia csoport) és az Ír Klímatudományi Fórum társszervezésében 

Lars Schernikau német energiaközgazdász és üzletember Dublinban tartott lenyűgöző és 

felkavaró előadást június 22-én. Hogyan tegyük megfizethetővé, megbízhatóvá és 

fenntarthatóvá a jövő energiáját? (How to Make Future Energy Affordable, Reliable and 

Sustainable) című elemzésében rideg tényadatokat felsorakoztatva beszélt arról a szirtfalról, 

amelyről mindannyiunkat le akarnak taszítani. E szándékot azonban – az úgynevezett megújuló 

energiaforrások felé rohanással – a legtöbben nem veszik észre, sőt sokan hajlamosak maguktól 

is ugrani. 

 

Pedig csak igyekezni kellene megérteni azt az energetikai alapfogalmat, amit a pénzügyi 

befektetés analógiájára vezettek be. Az EROI-ról (Energy Return Of Investment), a kinyert 

energia és a kinyerés érdekében befektetett energia hányadosáról van szó. Ha az EROI=1, az 

azt jelenti, hogy pontosan ugyanannyi energiához jutunk, mint amennyit befektettünk, 

energianyereség nincs. Ha az EROI=2, akkor a befektetett energia kétszeresét nyerjük vissza, 

tehát a termelt energia fele (50 százaléka) más célokra fordítható. Ha az EROI=5, ötszörös 

energiát nyerünk vissza, amiből 4/5-öd rész, azaz nyolcvan százalék használható fel szabadon. 

 

Azt a mérőszámot, amely kifejezi, hogy egy adott EROI esetén mekkora a nettó 

energianyereség, azaz a kinyert energia hány százaléka hasznosítható más célokra, általánosan 

a 100 (1–1/EROI) képlet fejezi ki. Ábrázoljuk e függvényt oly módon, hogy indítsuk a 

vízszintes tengelyt mondjuk EROI=100 értéktől, és a függőleges tengelyen tüntessük fel az 

ehhez tartozó szabadon hasznosítható energiát, ami az EROI=100-nál 99 százalék. Majd 

helyezzük el a vízszintes tengelyen – lineáris léptékben – az EROI= 90, 80…, 40, 30, 20, 10, 

majd a 9…, 5, 4, 3, 2, 1 értékeket, és tüntessük fel a hozzájuk rendelhető nettó 

energianyereséget. 

 

A függőleges tengelyre a következő értékeket kell felhordanunk: 98,9 százalék, 98,7 

százalék…, 97,5 százalék, 96,7 százalék, 95,0 százalék, 90,0 százalék, majd 88,9… 80, 75, 

50, 0 százalék. Az EROI nem csak egész szám lehet, úgyhogy a pontokat az EROI≥1 

értelmezési tartományban összekötve folyamatos – a csaknem száz százalékról a nullába tartó 

– görbéhez jutunk. A nettó energianyereség görbéje enyhe lejtéssel kezdődik, majd egyre 

meredekebben csökken. Olyan, mint egy kissé lejtős, sziklaszirtben végződő fennsík, ahonnan 

nagyot lehet zuhanni. Tudományos neve: a nettó energianyereség sziklaszirtje (Net Energy 

Cliff; a definíció 2012-es kialakításában szerepe volt többek között egy bizonyos Stephen 

Baloghnak).  

 

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20220704-lezuhanni-a-szirtfalrol
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Az EROI=1 elemi létfenntartást jelent. Érdemi oktatásról és egészségügyről EROI>5–10 

esetén lehet beszélni. Aztán, ha az EROI 20 körüli értékre nő (azaz a megtermelt energia 95 

százaléka szabadon hasznosítható), akkor a társadalom nagyvonalúan képes áldozni már olyan 

tételekre is, mint a művészetek. Ha tehát fejlett társadalmat szeretnénk, akkor a hatékony (nagy 

EROI-val rendelkező) energiafajtákat érdemes előnyben részesíteni. Az egyes energiafajták 

EROI-értékei Schernikau szerint a következők: az atomenergiáé kb. 80, a vízenergiáé 30-40, a 

fosszilis energiahordozóké kb. 20-30, a nap- (fotovillamos) és a szélenergiáé kb. hat. Láthatjuk, 

hogy a megújulók EROI-értékei (a vízenergia kivételével) alatta vannak a modern társadalmak 

működtetéséhez szükséges minimális (hat-tízszeres) szintnek. A hidrogéngazdasággal 

párosított szél- és nap (fotovillamos) energia EROI-ja Schernikau szerint mindössze kettő. 

 

Összehasonlításképpen: nagyjából ennyi volt az EROI átlagértéke a Római Birodalomban. A 

háttérben a termodinamika második tétele áll, azaz az elkerülhetetlen tény, hogy mindenféle 

energiaátalakítás és –tárolás során az energia egy része hasznosíthatatlan hővé alakul: az 

entrópia – a „rendezetlenség” – mindig nő. Ha például a napenergiából hidrogént akarunk 

előállítani, akkor a hasznosítás számára az energia nagyobbik fele odavész. A termodinamika 

második törvényéből mellesleg az is következik, hogy egy energiarendszer minél egyszerűbb, 

annál kevésbé energiapazarló. 

 

A globális energiapolitika alakítói az EROI-t tudatosan csökkentik. Azaz: a nettó 

energianyereség sziklaszirtjéről mintha szándékosan akarnák lelökni az emberiséget. Erre 

utalnak a vezetői nyilatkozatok is. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA: 

International Energy Agency) ügyvezetője az úgynevezett tiszta energiák (nap, szél, biomassza) 

minél nagyobb mértékű használatára akarja rávenni a világot. 

 

Olyasmiket nyilatkozgat, hogy mindenkinek (még Afrikának is) le kell mondania a szén- és 

szénhidrogén-kutatásról „annak érdekében, hogy elhárítsák a klímaváltozás hatását”. Fahti 

szerint a villamos energia új királya a fotovillamos-energia lesz. Olyan értelemben persze, hogy 

a legtöbb pénzt erre költik. (Miközben értéket alig termel.) António Guterres, az ENSZ főtitkára 

pedig a fosszilis energiákat „téveszmének” nyilvánította. 

 

A nap, a szél és a biomassza területi energiasűrűsége kicsi, a szél kihasználtsága 21-24, a 

napenergiáé 11-14 százalékos. A megmondóemberek mégis azt akarják, hogy az összes pénzt 
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ezekbe és csakis ezekbe az energiafajtákba fektessük be. Akkora kapacitásokat akarnak 

kiépíttetni, amihez biztosan nem lesz elég nyersanyag, nem lesz elég energia, és nem lesz elég 

terület sem. 

 

Elég ránézni a világ szél- és napsugárzás-térképére: a kontinensek belsejében a szélenergia 

csekély, a monszunövezetben alig van napsütés. A megújuló energia harmincszázalékos 

részesedése fölött a hálózati rendszerproblémák állandósulni fognak. Kristálytiszta fizikai 

meggondolásokkal belátható tehát, hogy az energiaár-emelkedés alapvető oka a megújulók 

részarányának értelmetlen növelése. (Az áremelkedésben a háborúnak csupán epizódszerepe 

van.) 

 

A világ – megfoghatatlan, vélt előnyökért – hatalmas terheket vesz magára. Magától értetődő 

persze, hogy az energiatermelés környezeti hatásait csökkenteni kell. A környezeti hatások 

közül azonban egyedül a fosszilisek elégetésekor keletkező szén-dioxid-emissziót veszik 

számításba. Az energiahordozók termelése, szállítása és feldolgozása során keletkező összes 

egyéb emissziót (például aeroszolokat), valamint az energia-, a nyersanyag- és a területigényt, 

a növény- és az állatvilágra gyakorolt hatást és a sok-sok egyéb tényezőt elhanyagolják. 

 

Kizárólag a szén-dioxid-kibocsátást adóztatni (azaz csak egyetlen tényezőt beárazni) olyan 

szűklátókörűség, ami torzulásokra és egyéb nemkívánatos következményekre vezet. 

(Megjegyzendő, hogy az úgynevezett megújuló energiák környezeti hatásának összetettsége a 

magyar szakirodalomban rendszeresen felbukkan. A 2020-ig létezett MTA 

Környezettudományi Elnöki Bizottság Energetika és Környezet albizottsága például 

kifejezetten erre a kérdéskörre fókuszált. Magam is írtam több cikket e témából, de a Magyar 

Energetikában is épp most jelent meg egy Korényi-cikk.) Schernikau friss tapasztalatok alapján 

rendszerezte újra e kérdést. 

 

A kétszer kettő egyszerűségével mutatta ki, hogy az LNG környezeti hatása bizonyosan 

súlyosabb, mint a széné. Az úgynevezett karbonadóról azért is lesújtó a véleménye, mert ez a 

létező legregresszívebb adó (azaz leginkább a legszegényebbeket sújtja és legkevésbé a 

leggazdagabbakat). Jövedelmük legnagyobb hányadát ugyanis éppen a legszegényebbek 

kénytelenek fűtésre költeni. 

 

Az ipari forradalom kezdete óta az átlagos életkor a világban a kétszeresére nőtt. A legutóbbi 

évtizedek során pedig emberek százmilliói kerültek ki a mélyszegénységből. A mélyszegények 

aránya – a népességnövekedés ellenére – soha nem volt ennyire alacsony szintű. Mindez 

nagyrészt az energiafelhasználásnak köszönhető, hiszen minden emberi tevékenység alapja az 

energia. Az emelkedő energiaigény hátterében tehát az életszínvonal-emelkedés áll. És most 

elkezdtek valakik az emberi civilizáció alapjával játszadozni. 

 

Biztonságos és megfizethető, valamint a környezetet a legkevésbé károsító energia használatára 

kell törekedni. A szél- és a napenergia sem biztonságot, sem megfizethetőséget nem ad, 

környezeti hatásuk ugyanakkor legalább akkora, mint bármelyik más energiaforrásé: energia-, 

anyag, hely- és pénzpazarlók. 

 

Tény, hogy a fosszilis energiahordózók fenntartható módon való jövőbeni helyettesítése 

egyelőre megoldatlan. (Az előadó szerint a fosszilisek még csaknem ezer évig kitartanak, 

szemben az általános vélekedés szerinti néhány évtizeddel. Íme, egy újabb földtudományi 

vitakérdés.) Valószínűleg valamiféle nukleáris energia lesz a megoldás, de nem zárható ki a 

földrendszer, illetve a naprendszer olyasféle energiáinak megcsapolása, amelyekre ma még 

senki nem gondol. 

 

Megtörténhet, hogy a geotermikus energia jelenti a kulcsot, de az is lehet, hogy a megoldás ma 

még ismeretlen elveken fog alapulni. A lényeg, hogy folyjon érdemi tudományos alapkutatás 
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ebben az irányban. Tudnunk kell azonban, hogy az emberi energiatermelés mindig melegítő 

hatással lesz a bioszférára, hiszen végül minden energia nagy entrópiájú – értéktelen – hővé 

alakul. (Ismert, hogy a világvárosokban elhasznált energia hője az ottani hőmérsékleteket 

három-négy Celsius-fokkal is képes megemelni.) 

 

Amíg nincsenek új megoldások, Schernikau elengedhetetlennek tartja a meglévő megbízható 

(atom-, víz- és fosszilis) energetikai rendszerekbe történő beruházást. (Nem a zsákutcás szél- 

és napenergiába, és semmiképp nem a hidrogénbe.) A világ súlyosan alábecsüli az 

energiaellátás nyolcvan százalékát kitevő fosszilis energiahordozók (a „régi gazdaság”) 

jelentőségét. Az úgynevezett megújuló energiák túlerőltetése törvényszerűen vezet az 

energiahálózatok összeomlásához, majd energiahiányhoz. 

 

Schernikau következtetéseit és felvetéseit (valamint a társszerzőségével megjelent friss 

tanulmányait) azért is lenne időszerű megvitatni Magyarországon, mert az energiaproblémát 

számos hazai szakember szerint is alapvetően a hagyományos energiafajtákat elhanyagoló – 

hibás – energiapolitikai szemlélet okozza. (Schernikau mondanivalója lényegében egybevág 

Michael Kellynek, a Royal Society tagjának magyarul is – az Enpol2000.hu-n – olvasható 

2019-es londoni előadásával.) A tét óriási: lezuhanunk-e a szirtfalról, vagy valahogy mégis 

megkapaszkodunk odafenn. Fontos hangsúlyozni, hogy ez az energetikai megközelítés 

független attól, hogy mit gondolunk az éghajlatváltozás okáról. 

 

Időközben – több hazai kutatóhely együttműködésével, a Pécsi Tudományegyetem vezetésével 

– létrejött a Megújuló Energiák Nemzeti Laboratóriuma. „Innováció, energiabiztonság, zöld és 

digitális átállás a hidrogéntechnológiák és szén-dioxid-hasznosítás szinergiájában” – hirdetik 

az alcímben. Nos, a hidrogéngazdaság és a szén-dioxid-tározás az EROI-ban csökkenést 

(csökkentést) jelent, tehát a helyes megoldást fölösleges arrafelé keresgélni. 

 

(A szerző geofizikus–mérnök, az MTA rendes tagja) 

 

 

 

  



 

 21 

FÖCIK Hírek 

 
 

IX. Magyar Tájökológiai Konferenciára július 25-ig lehet jelentkezni! Szervező: a 

Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete 

 
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

Figyelmükbe ajánljuk a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete által szervezett 

IX. Magyar Tájökológiai Konferenciát. 

Az intézeti oldalon https://geo.unideb.hu/hu/tajokologiai-konferencia-2022 

elérhető pdf 

fájl: https://geo.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/mtk_nadudvar_korlevel.pdf 

tartalmazza a rendezvénnyel kapcsolatos fontosabb információkat. 

 

A konferenciára a jelentkezési határidő: július 25.  

A tanulmány elkészítésére viszont október 25-ig lesz lehetőség. 

A regisztrációhoz elég erre a linkre kattintani: https://forms.gle/i4ZcVWw1eLuGymZ59 

Dr. Fazekas István 

az MTA DTB Földtudományi Szakbizottság titkára 

 

Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága 

 

 

Az ENGIE projekt zárókonferenciája: október 6. Brüsszel. Már lehet jelentkezni! 

 
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

A hároméves ENGIE projekt zárókonferenciáját október 6-án Brüsszelben tartja. 

A konferenica címe: Learning from the ground: Why geosciences matter for future 

generations 

Részletek és jelentkezés: https://www.engieproject.eu/2022/07/08/final-conference/ 

 

About ENGIE 

ENGIE is an EIT-funded project which aims to raise the interest of young girls for 

geosciences and the related engineering disciplines, and thus to improve the gender balance in 

these professions that are traditionally dominated by men. Although the focus is on girls, the 

ENGIE actions are open to anyone who wants to know more about geosciences. 

Our aims for this event 

Even though it is vital for our life, geoscience is not a core subject in public education. 

However, the knowledge of geosciences helps us to manage energy, minerals and water – the 

resources which are essential for human life. The basic aim of this conference is to emphasise 

the importance of geosciences for future generations. Topics which have high relevance and 

interest nowadays will be discussed and the gender aspects of geo-professions will also be 

touched on. 

 

Who should attend? 

The conference welcomes school students, educators, policy makers, media representatives 

and anybody else interested in Earth sciences. 

When and where? 

Please note that this is a physical event which will be held in Brussels, Belgium, on 6 October 

2022. 

 

https://geo.unideb.hu/hu/tajokologiai-konferencia-2022
https://geo.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/mtk_nadudvar_korlevel.pdf
https://forms.gle/i4ZcVWw1eLuGymZ59
https://www.engieproject.eu/2022/07/08/final-conference/
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How to register? 

Participation in this event is free but registration via the following form is mandatory: 

https://www.eventbrite.be/e/learning-from-the-ground-why-geosciences-matter-for-future-

generations-tickets-381123730337 

  

6 October 2022 

08:30 – Registration and welcome coffee 

09:00 – Welcome by EFG & ENGIE coordinator 

09:10 – ENGIE key outcomes 

09:30 – Video pitches by the awardees of the ENGIE video and photo contests 

09:45 – Importance of geoscience for future generations – different perspectives 

• Geology in the energy transition – Marit Brommer 

• Sustainability of raw materials supply – Karen Hanghoj 

• Mitigation of geohazards – Pavlos Tyrologou 

• Groundwater quality and supply – Marco Petitta 

• Geoheritage and geo-conservation – Anjana Khatwa 

• Geosciences in public education – tbc 

• Gender in geosciences – Lena Abrahamsson 

11:30 – Coffee break 

11:50 – Joint European initiations 

• International Geodiversity Day – tbc 

• European Year of Youth – tbc 

12:35 – Panel discussion with representatives of different stakeholder groups 

13:00 – Conclusions & ENGIE follow-up activities 

13:15 – Networking lunch 

 

Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága 

 

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, mivel a sárga 

csekkes befizetéseknek jelentős költsége van és nehéz nyomonkövetni a befizetőjüket. 

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 

  

https://www.eventbrite.be/e/learning-from-the-ground-why-geosciences-matter-for-future-generations-tickets-381123730337
https://www.eventbrite.be/e/learning-from-the-ground-why-geosciences-matter-for-future-generations-tickets-381123730337
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek, 

emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban 
(Folytatás) 

XVII. 

 

Kőolajmező munkása(i) II. 

Nojabrszk (Tyumeny, Oroszország) 

A Nyugat-szibériai síkság északi része a világ kőolaj-és földgázkészletének jelentős hányadát 

rejti. A kitermelés az 1970-es években kezdődött és a Nojabrszk városban ezzel a szoborral 

tisztelegnek a „Kőolajmező munkása” előtt. 

 

 
 

Nyizsnyevartovszk (Hanti – Manysiföld, Oroszország) 

1978-ban a Nyizsnyevartovszk bejáratánál emelték a „Kőolajmező munkása” szobrot azok 

hősiességének tiszteletére, akik zord éghajlati viszonyok között végzik munkájukat a 

szénhidrogénmezőkön. Az emlékmű fő jellemzője a fekvése - a városközpont és a Samotlor-tó 

felé néz, így mutat utat a város vendégeinek. A helyiek „Aljosa szobor”-nak hívják, magassága 

22 méter. A munkás vállán kalapács van, bal kezében egy tálat égő örök lánggal tart. 

 

 
 

Megion (Hanti – Manysiföld, Oroszország) 

Az emlékmű 2003. júliusában nyílt meg. Kupolája aranyból készült, amely az kőolajat 

szimbolizálja, magasabban egy fúrótorony van, rajta Megion város címere. A régió természeti 



 

 24 

kincsei - madarak, állatok, halak - az emlékművön körben helyezkednek el. A kupola előtt a 

„Kőolajmező munkásai” (olajmunkás, geológus és olajmérnök) láthatók, amelyek a három 

szakma egységét jelképezik a Megion kialakulásában. 

 

 
 

Novokujbisevszk (Szamara, Oroszország) 

A kőolaj finomítása értékteremtés: a feldolgozott nyersolaj végtermékei (üzemanyagok, 

fűtőolajok, vegyipari termékek stb.) olyan mértékű hozzáadott értékkel gyarapodnak, amelyek 

jelentősen megnövelik az eladandó termék piaci árát. A Rosznyefty csak 2006-hoz képest is 

megnégyszerezte finomítói kapacitását, és piacvezetővé vált ebben az összevetésben is. 

Legdinamikusabb egységei közé tartozik a novokujbisevszki feldolgozó is, ahol a „Kőolajmező 

munkása” szobor állít emléket azoknak az embereknek, akik a szénhidrogénmezőkről 

biztosítják a kőolajat a finomítóhoz. 

 

 

 
 

Uszinszk (Komiföld, Oroszország) 

Hosszan tartó geofizikai és geológiai kutatómunka után a mai Uszinszk vidékén, a Kolva-folyó 

alsó folyásánál lemélyített fúrásból 1962 őszén kőolaj tört fel. További részletes feltáró munka 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolva_(Usza)
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után 1969-ben döntés született a tyumeny–pecsorai hatalmas kőolajkészletek kiaknázásáról, 

ennek emlékére emelték az 5 méter magas szobrot 2012. augusztusában. A „Kőolajmező 

munkása” kezében tartott kőolaj azt szimbolizálja, hogy a szénhidrogénipar életet ad városnak 

és polgárainak. 

 

 
 

Kogalym (Hanti – Manysiföld, Oroszország) 

A Kogalym Vegyi Kombinált – a Lukoil és a Nalco társaságok tulajdona – az oroszországi 

kőolaj- és földgázipar számára előállított vegyszerek legnagyobb gyára. A „Kőolajmező 

munkásai) szobor gyárhoz vezető főút mellett áll. 

 

 
 

Tyumeny (Szibéria, Oroszország) 

Tyumeny Szibéria első orosz alapítású városa, Moszkvától keletre, 2138 km-re a Transz-

szibériai vasútvonal mentén, a Tyumenyi-terület és az orosz szénhidrogén-bányászat központja. 

Napjaink oroszországi kőolajtermelésének 72,1 %-a az Urálon túl történik. Ezen belül is a 
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nyugat-szibériai régiónak szinte kizárólagos a szerepe (71,1 %). Nyugat-Szibériában a 

Tyumenyi-terület (68,2 %) a magterület. A „Kőolajmező munkásai” szobor mögött a 

Tyumenyi-terület szénhidrogénmezőinek központjait tüntették fel. 

 

 
 

Nyeftyejuganszk (Hanti – Manysiföld, Oroszország) 

A szénhidrogén-kutatás első lépése a földtani-geológiai térképezés, kutatás. Ennek segítségével 

körvonalazódnak azok a területek, amelyek számításba jöhetnek a szénhidrogén felhalmozódás 

szempontjából. A geológiai kutatás azonban csak azokat a területeket tudja megjelölni, ahol a 

szénhidrogén előfordulás lehetséges. Mivel a geológiai kutatás csak azt képes meghatározni, 

hogy hol lehetséges a szénhidrogén előfordulás, ezért a geológiai feltérképezés alapján a 

geofizikusok a kijelölt területet többfajta módszerrel is átvizsgálják. Ezt követi a fúrás, a 

kútkiképzés, a termelés és a vegyi felhasználás. A város szélén felállított emlékműnek a 

mellékalakjai: a geológusok, kőolajmezők munkásai és vegyészek láthatóak.  

 

 
 

Az előző emlékmű „Kőolajmező munkásai” szoborcsoportja. 
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Langepas (Hanti – Manysiföld, Oroszország) 

A települést 1980-ban hozták létre az óriási Lokoszovo földgázmező dolgozói részére és 1985-

ben már városi rangot kapott. A város gazdasága a kőolaj- és a földgáz kitermelésén alapul, 

amely a Lukoil – a világ egyik vezető kőolaj- és földgáztermelő-, valamint feldolgozó társasága 

– tulajdonában van. A város főterén felállított az „Olajcsepp” emlékmű körül több szobor is 

található, többek között a „Kőolajmező munkása műszak után” elnevezésű, egy Lukoil 

dolgozót ábrázoló szobor. 

 

 
 

(Folytatjuk)                                                                                                  id. Ősz Árpád 
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