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H í r l e v é l 
 

2022/30 

2022.07.29. 

 

 

Bányásznap Csolnokon 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A 2022. évi 72. bányásznapi rendezvényeket a Csolnoki Bányász Hagyományőrző Egyesület, 

Csolnok Község Önkormányzata és a Bányász Szakszervezet Csolnoki Nyugdíjas 

Alapszervezete szervezi. 

 

A TERVEZETT PROGRAM: 

Szeptember 3. (szombat) 16 órakor megemlékezést és koszorúzást szervezünk a temetőbe. 

Ünnepi beszédet Kolonics Péterné Polgármester Asszony mond. Közreműködnek: a Csolnoki 

Fúvószenekar és a Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola versmondói. 
 

Szeptember 3. (szombat) 17 órakor a Bányász Klub, Bányászati- és Ásványgyűjtemény 

nagytermébe ünnepséget szervezünk. Ünnepi beszédet Szilágyiné Nágel Zsuzsanna, a Csolnoki 

Bányász Hagyományőrző Egyesület tagja mond. 

 

Közreműködnek: a Német Nemzetiségi Vegyes Kórus, a Csolnoki Német Nemzetiségi 

Általános Iskola versmondói. 

 

Schmidt István fotóiból kiállítás lesz látható. 

 

A rendezvényen részt vevőket baráti beszélgetésen látjuk vendégül. 
A végleges programot tartalmazó meghívót küldünk és közzé is tesszük. 
 
Jó szerencsét! 
 
Dr. Kalocsai Zoltán 
elnök 
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M E G H Í V Ó 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Továbbítom a Tokodi "bányásznapi" meghívót. 

 

Aki tud, bányász diszegyenruhában vegyen részt a megemlékezésen. 

 

A bányaszerencsétlenség 1942. július 31-én történt, az elhunyt bányászokat augusztus 7-én 

temették el. 

 

Erre emlékeznek, minden évben augusztus 7-én a Tokodiak. 

 

 
 

Jó szerencsét! 

 

Korompay Péter 
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ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI 

EGYESÜLET Kőolaj-, Földgáz-, és Vízbányászati Szakosztály 

Alföldi Helyi Szervezet és Bükkszék Község Önkormányzata 

 

Meghívja önt a 

 

„85 éve indult a kőolajtermelés Bükkszéken” 

Emléktábla koszorúzásra és ünnepi programjára 

 

Időpont:  2022. 08. 27., Bükkszék 

Helyszín: Bükkszék, Kossuth tér, önkormányzati hivatal előtti tér 

 

Részletes Program: 

  9:30 – 10:00 Gyülekező 

10:00 – 11:00 Ünnepi műsor: Alföldi Olajbányász Fúvószenekar 

11:00 – 12:00  

• Tanösvény bejárása  

• Ünnepi beszéd, emléktábla megkoszorúzása 

• Geológusok emléktáblájának megkoszorúzása 

• Kiállítás megtekintése 

12:00 Ebéd az iskola tornatermében  

14:00-tól egyéni program (fürdőzés, beszélgetés) 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Pugner Sándor                                                                              Sági Ferenc 

elnök                                                                                           polgármester 
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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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Jubileumi ünnepség Csolnokon 
 

A dorogi Homokvasút 1922. június hónapban kezdte meg működését, ebből az alkalomból 

2022. június 26-án Csolnokon a homokvasúti emléktáblánál ünnepséget szervezett az OMBKE 

dorogi szervezete, a Dorogi Homokvasúti Baráti Köre és Csolnok község Önkormányzata. 

Kolonics Péterné Polgármester Asszony megemlékezésében méltatta az üzem jelentős szerepét 

a dorogi szénbányák működésében. A több évtizeden keresztül termelt jó minőségű homokot 

szállították a bányaüzemekbe és vízzel keverve juttatták a kitermelt szén üregeibe. Ezt a 

folyamatot iszapolásnak, tömedékelésnek nevezték. 

 

A Homokvasút üzem fő jellemzői: 

A 66 év során 16 298 000 m3 homok termelés és szállítás a homokürítő állomásokra. 13 056m 

iparvasúti fő vonal, amelyhez 2 665 m, és 2035 m szárnyvonalak, valamint 800 m ferde pálya 

(sikló) kapcsolódott. 

Az iparvasút kezdeti időszakban 580 mm-es, míg 1935. évtől 760 mm-es nyomtávon üzemelt, 

a vontatáshoz 550 V egyenáramot alkalmaztak. 

Az első időszakban 164 Le teljesítményű iker mozdonyból és 15 db 1,5 m3 űrtartalmú 

csillékből, 1935. évtől 340 Le teljesítményű mozdonyból és 3 db 14 m3 önürítős nyerges 

vagonokból állt össze a vasúti szerelvény. 

A homok kitermelése külszíni bányákból és talajvíz szint alatti területről történt, amely éves 

szinten 10 000-480 000 m3 között változott. A szénbányászat megszűnésével az üzemet 1988. 

évben felszámolták. 

Felső szintű utasításra a gépeket, a vasúti járműveket összedarabolták és vas hulladékként 

értékesítették. Felelőtlen döntés volt! Így az ipartörténeti értékű mozdonyokat, vagonokat az 

utókor nem ismerhette meg. 

Maradtak a fényképek, amelyeket a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület honlapja időrendben 

bemutatja, valamint a műszaki leírások, szakmai tervek.  

A következetes hagyományápolás 2018. évtől Molnár Márk, Posch Győző Viktor, Szécsey 

István közreműködésével indult el. Megemlékeztek a 30 éve megszűnt Homokvasútról, 

amelyet a Közhírré Tétetik Dorogon folyóiratban közzé tették. Elkészítették a Krónika 

Homokvasútról 1960-1970. évek között visszaemlékezést, amely Posch Győző Viktor üzemben 

végzett munkáját dolgozta fel. Dorogon a Bányászattörténeti Miniverzumban a működő 

Homokvasút makett formában idézi fel a múltat. 

2020. évben megalakult a Dorogi Homokvasúti Baráti Kör facebook csoport, amelynek 

létszáma folyamatosan növekszik. 

Csolnokon a fennmaradt homokvasúti műtárgyon -közúti hídon- az üzemet bemutató 

emléktábla került elhelyezésre. 2021. évben szakmai és olvasmányos könyv jelent meg, több 

száz példányban a HOMOKVASÚT DOROG TÉRSÉGÉBEN címmel, amelyet Molnár Márk, 

Posch Győző Viktor, Szécsey István szerkesztett. A könyv Dorog Város Baráti Egyesületének 

gondozásában készült. 

 

  
580mm nyomtávú vasúti szerelvény 760mm nyomtávú vasúti szerelvény 

 



 

 6 

A Dorogi Homokvasúti Baráti Kör lelkes aktivistái a korábbi iparvasút nyomvonalán jelentős 

bokor és bozót irtást végeznek, a területen gyalogtúrák szervezhető, valamint teljesítménytúra 

is kijelölésre került a www.banyaszkor.hu oldalon. 

Újra épül a Ghymesy vasúti kitérő állomás épülete. 

A jövőkép fontos része a 20-25 km-re tervezett gyalogtúra és kerékpárút, amely a korábbi vasúti 

pálya nyomvonalán és annak folytatásában térségi településeket kapcsol össze, Dorog, Csolnok, 

Sárisáp, Annavölgy, Nagysáp, Bajót és Tokod területén. 

 

A programot a Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület koordinálja. 

 

 
Emléktábla Csolnokon 

 

Az ünnepség további részében az emléktáblánál koszorút helyezett el Kolonics Péterné, Molnár 

Márk, Posch Győző Viktor. Ezt követően a jelen lévők elénekelték a Bányász Himnuszt. 

Az ünnepi eseményt 30 fő, tisztelte meg, akik között 3 fő a volt Homokvasút üzemet képviselte. 

 

A 100. évforduló emlékére az Önkormányzat kitűzőt, kulcstartót ajándékozott a résztvevőknek, 

amelyeken homokvasúti szimbólumokat jelenítettek meg. 

 

Megnyugtató, hogy a jól szervezett, folyamatos hagyományőrzés az utókor számára értéket 

teremt! 

 

Jó szerencsét! 

 

Molnár Márk és Posch Győző Viktor 

  

http://www.banyaszkor.hu/
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Kirándulás a Pálvölgyi-barlangba 
 

 
 

A nyári kirándulását az Óbudai Pálvölgyi barlang meglátogatására a Budapesti Szakosztály és 

a Bányamérő szakcsoport szervezte. A kánikulára való tekintettel ez látszott a legkellemesebb 

célpontnak. A jelentkezők kis csapata Óbudán a Szépvőlgyi úti buszmegállóban találkozott, 

majd innen induló busszal felment a Pál-völgyi barlanghoz. Itt csatlakoztunk a fiatal 

családtagok csoportjával.  

Nagyon meleg volt, ezért a barlang bejárásáig ki-ki a maga habitusának megfelelően töltötte az 

időt. 

Szervezett csoporttal együtt megtekintettük a Barlangot. Megismertük a budai hegyek 

barlangrendszerének kialakulását és a feltárási munkák történetét. Láttuk a szép cseppköveket. 

A zegzugos járatokban izgalmas lépcsőkön, létrákon összesen 430 fokot másztunk meg. Azt 

hiszem, mindenki kellőkép elfáradt. 

A túra után itt a társaság szétvált, a fiatalok tovább kirándultak még a környéken. A másik 

kisebb Mag meglátogatta a Szépvölgyi úton működő Grúz éttermet. Záró programként helyi 

ízeket kóstoltunk. 

Azt hiszem, a meleg ellenére mindenki kellemes emlékekkel indult haza. 
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Üdvözlettel, 

 

Jó Szerencsét 

 

 

Budapest, 2022.07.22. 

 

 

Hollósi László 

titkár 
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In Memoriam Pecsét István 
 

 
 

Kedves Tagtársak! 

 

Most olvastam a szomorú hírt, hogy hosszú betegsége után elhunyt Pecsét István. 

Tudjuk, ő az aki nálunk tanult itt Miskolcon, nálunk diplomázott és legalább 5 éve küzdött a 

betegségével. Sajnos a küzdelemben alul maradt. 

 

Az utolsó hírünk az volt, hogy elutazott Kínába gyógykezelésre. Csütörtökön hajnalban hunyt 

el. Bővebben itt olvashatunk Róla. 

 

Kedves István! 

Hősiesen küzdöttél, egyszerűen szavakkal leírhatatlan, amit megtettél a gyógyulásod 

érdekében. Nagyon elszomorít, hogy mégis el kellett menned. 

 

Elmentél, de emlékünkben sokáig megmaradsz. 

 

Mindannyiunk nevében mondok egy utolsó "Jó szerencsét"-et. 

 

Morvai Tibor 

  

https://dunaujvaros.com/hirek/202207/hosszu_betegsege_utan_elhunyt_pecset_istvan
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In memoriam Kruller János 
1933-2022 

 

 
 

Ismét gyászol a bányásztársadalom, ismét kevesebb lett egy nagyszerű emberrel a 

bányászok egyre fogyó családja. Megdöbbenve és végtelen szomorúsággal fogadtuk a hírt: 

életének nyolcvankilencedik évében - 2022. július 15-én - itt hagyott minket Kruller János, 

vasokleveles bányamérnök, egykori évfolyamtársunk, barátunk. 

1933. október. 22-én született Vasas bányatelepen. Az elemi iskolát Szabolcs 

bányatelepen, a középiskolát Pécsen a Nagy Lajos gimnáziumban, az egyetemet 1952-1957 

között Miskolcon és Sopronban végezte el, ez utóbbit bányaművelő szakon. Diplomáját 1957. 

május 6-án vette át. 

Ugyanebben az évben kezdett el dolgozni a Pécsi Szénbányászati Tröszt „Béke” aknáján, 

mint bányamérő és üzemmérnök. 1965 és 1975 között – miután a Béke és István aknákat 

összevonták, a Mecseki Szénbányák Pécsi Bányaüzemében bányamester, a gázkitörés elleni 

védelem irányítója. 1975-től - 1981-ig István aknán termelési főmérnök-helyettes. 1981-ben 

került a Pécsi Kerületi Bányaműszaki Felügyelőségre, ahol bányaműszaki felügyelő, 

hivatalvezető-helyettes, majd hivatalvezető volt, egészen 1993-ban bekövetkezett nyugdíjba 

vonulásáig.  

2022. júniusában lett vasokleveles bányamérnök. 

 

Kedves János! 

Megrendülve kívánok utolsó jó szerencsét! Gyászol a bányásztársadalom, bányász 

barátaid, volt kollégáid, egyetemista évfolyamtársaid, szeretett családod - feleséged, leányod, 

unokáid, dédunokáid -, kiket immáron pótolhatatlan veszteség ért.  

De emléked, melyet megőrzünk, itt él velünk, tovább.  

 

Nyugodj békében! 

 

Dr. Horn János évfolyamtársad. 
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K. Szabó Sándor búcsúztatása 
 

Kedves gyászoló Család, Rokonok, az elhunyt jelenlévő barátai, egykori munkatársai, kollégái! 

 

   Egy haláleset alkalmával olykor elgondolkodunk… Bár tudjuk, hogy előbb—utóbb 

feltétlenül bekövetkezik az, mégis megdöbbenünk, amikor eljön a napja. Egy kisgyermek 

világra-jöttekor örülünk, noha az esemény magában hordozza annak ellentettjét, a majdani 

elhalálozást és a vele járó szomorúságot is. Talán isteni adottság, hogy ez a gondolat nem 

nyomja rá a bélyegét az életünkre. Nem gondolunk arra, hogy a születés az első lépés a halálhoz 

vezető úton.    

   Kedves Gyászolók! Megtisztelő, de nem könnyű eleget tenni a felkérésnek, hogy búcsút 

vegyek Sándortól, akivel a jelenlévők közül talán én találkozhattam a legrégebben. Vele, akivel 

évtizedeken át –remélem kölcsönösen- nem csak kollégáknak, de barátoknak is tekintettük 

egymást.  

    67 évvel ezelőtt, 1955 tavaszán a megyei középiskolások kosárlabda bajnokságán egymás 

elleni csaptokban játszottunk. Ő a karcagi, én a jászberényi gimnázium csapatában. Kikaptunk 

tőlük. Ezen évekkel később jókat mosolyogtunk. Lehet, hogy a mosollyal végződő ’esemény’ 

emléke rányomta a bélyegét a következő bő két emberöltőnyi időn át tartó ismeretségünkre, 

kapcsolatunkra is.  

   1957 őszén a Miskolci Egyetem jogelődje Bányamérnöki Karán évfolyamtársak és a 

kollégiumban „kamarások” is lettünk. Az egyetemi évek -a szerény anyagi lehetőségeink miatt- 

nem voltak könnyűek. Ennek ellenére legyőztük az akadályokat. Számos közös emlékkel, 

gyorsan, sikeresen eltelt az öt év. 

   Sándor –az ismerősi körben Sráci!- különösen ifjú korában szívesen sportolt, szeretett 

mozogni. A kosárlabda mellőzése után -lehet, hogy egy kellemetlen élményt követően- az 

ökölvívással is felhagyott, és a foci lett a kedvence. Ha az egyetemi focipálya széléről valaki 

bekiabált, hogy „puha vagy Sráci!”, azonnal élénkebbé vált az egész pálya! 

   1962-ben a mérnöki oklevelünk átvételét követő napokban egyszerre léptük át az Élet 

nagykapuját, és vállaltunk munkát mindketten a felfelé ívelő, földrajzilag átrendeződő hazai 

olaj-iparban. 

   Ő az első 5 évben a Dunántúlon (DKFÜ) dolgozott, ahol a mélyfúrás műszaki irányitó 

munkája mellett egy életre szóló esemény is lezajlott: megismerte Magdikát, akivel közel 60 

éve „holtomig-holtodig” tartó házasságot kötött. Az első fiúk, Szilárd még Nagykanizsán, a 

testvére, Botond már Szegeden született. Ugyanis 1967-ben az AKÜ Szegedi Üzemegységéhez 

helyezték, ahol a vezető-helyettesi beosztásból a bányászati üzemvezetői beosztásig lépett az 

évek során előre. Az itt töltött időben jelentős volt a szerepe az algyői kőolaj- és földgázmező 

mélyfúrásokkal történt kutatása és feltárása terén.  

  1986-tól a nyugdíjazásáig Szolnokon a Kőolaj-kutató Vállalat vezérigazgató-helyetteseként 

olykor kényelmetlen, a vállalat tevékenységének redukálásával kapcsolatos hálátlan munka is 

rá hárult.  

  1995-97 között szíriai kirendeltségvezető volt, majd két éven át -már nyugdíjasként- Ománban 

töltött be felelősséggel járó munkakört.  

   Az ezt követő 5 évben a társaival létrehozott Kitörésvédelmi Kft. ügyvezető társigazgatója 

volt.  

   A szakmai pályafutása utolsó 8 évében a TXM Olaj- és Gázkutató Kft.-nél tanácsadói 

munkakört töltött be. 

   Életünk -egymáshoz hol közelebb, hol távolabb futó- kötött pályán mozgott. Volt úgy, hogy 

1-2 év is eltelt, amikor megcsörrent a telefonom, és elhangzott a -tőle megszokottan 

hangsúlyosan mondott- Jó szerencsét! köszöntés. Hasonlóképpen fogadta az én hívásom, vagy 

köszöntött így találkozásunk alkalmával. Mindig barátian, és úgy, mintha tegnap beszéltünk, 

találkoztunk volna utoljára. Mindig lényegre törően beszélt, legtöbbször szűkszavúan. Rá nem 

lehetett azt mondani, hogy szószátyár ember volt! Nagyon ritkán, keveseknek nyílt meg. 

Örültem, hogy engem többször megtisztelt ezzel.  
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   A hosszú évtizedek alatt nem voltunk közvetlen munkahelyi kapcsolatban. Szakmai 

ügyekben legtöbbször csak akkor kerestük egymást, amikor netalán felmerült egy-egy 

probléma a feltáró kutak fúrása, kiképzése során.  

   Nagyon tiszteletem a szakmája iránti mély elhivatottságát, az olajiparban nélkülözhetetlen 

katonás fegyelmét, rendszeretetét. Szigorú volt a munkahelyén és -feltételezem-, a 

magánéletében egyaránt. Ha esetleg problémája akadt valakinek vele, -mert tagadhatatlan, hogy 

volt ilyen- az ide vezethető vissza. Nem mindenkinek volt ínyére való az Ő -rendet, fegyelmet 

elváró- „stílusa”.  

   Kevésbé az íróasztal közelében, inkább az olaj- és gázmezőkön érezte otthonosan magát. A 

tettek embere volt. Nem tudom, hogy hol és melyik munkáját értékelte a legtöbbre. Mint 

bizonyára nagyon sokan, a barbár Öböl-háborúban felrobbantott kuvaiti égő olajkutak 1991-es 

helyreállítását végző Alföldi Kitörésvédelmi csapattal végzett munkáját én is kiemelkedőnek 

tartom. Teljesen indokoltan valóságos sztárok lettek az olajipar „világ-színpadán”! Bár a tűz 

eloltása, a lángok „elfújása” volt a látványos, de a kút üzemképessé tétele volt a szakmai bravúr! 

Sikerrel oldották meg a nehéz, nagy szakmai hozzáértést igénylő, veszélyes feladatot! A sok 

egyéb elismerés mellett -ilyen előzmények után érthetően és kiérdemelten- a köztársasági 

elnöktől megkapta a Magyar Köztársasági Érdemérem Arany fokozata kitüntetést. 

   A munkája mellett mind itthon, mind az Egyesült Államokban számos esteben vett részt 

szakmai továbbképzéseken.  

   Egy idő után vágyott a munkahelyi őrlőmalomból történő kikapcsolódásra. Talán Ő is, mint 

legtöbbünk, ugyancsak hiányolta esetenként a gondolatok rendezését könnyebben lehetővé tevő 

magányt is. Ebből adódóan a ’80-as években Szatymazon kezdett egy kibővített, „újszerű 

életet”. Szőlészkedésbe fogott. Néhány év után rájött, hogy a helyi adottságok nem kedveztek 

a magas szintű igényei kielégítésének: a talaj- és klimatikus viszonyok korlátozták az ott 

előállítható „nedü” minőségét. E miatt a hobby-szinten megvalósítani kitűzött célt Szegedtől 

távolabb, kecsegtetőbb vidéken és talajon -a feleségével egyetértésben- már nem tartották 

időszerűnek…  

   Ebben befolyásolhatta a 2014-ben bekövetkezett súlyos betegsége is. Az erős szervezete jól 

viselte a kezeléseket, ekkor még sikerült kigyógyulnia. A betegségéről részletesen tájékoztatott 

2015-ben, amikor az algyői kőolaj- és földgázmező felfedezésének 50. évfordulója alkalmával 

rendezett ünnepségen találkoztunk. Jól esett neki, hogy a szervezők nem feledkeztek meg róla, 

és jubileumi emlékérmet vehetett át a MOL elnök-vezérigazgatójától a színházban összegyűlt 

szakmai grémium előtt.  

   Még két alkalommal támadta meg a súlyos betegség, mely végül felőrölte a szervezetét. 

Röviddel az elhunyta előtt még úgy terveztük, hogy június 25.-én részt vesz a Miskolci Egyetem 

Ünnepi Szenátusi Ülésén, ahol személyesen veszi át a gyémánt-oklevelet. Sajnos a felgyorsult 

egészségromlás ezt megakadályozta, igy postai úton juttatták el azt neki. Akik jelen voltunk az 

egyetemi rendezvényen, nem tudtunk az állapotáról. Valamennyien aggódtunk érte… 

   Július 18.-án – nem sokkal a 85. születésnapja után- örökre elment… Ő már nem teheti, ezért 

helyette én köszönöm meg a felesége, Magdika gondos ápolását, törődését, amire különösen az 

utolsó hetekben volt nagy szüksége! 

   Kívánom, hogy a hozzátartozók, és valamennyien fogadjuk el azt, ami már nem változtatható 

meg! Alkalmazkodjunk az Élet rendjéhez akkor is, ha az fájdalmat jelent! „Porból lettél, porrá 

leszel!” 

  Kedves Sándor, Sráci! Az egykori évfolyamtársaid, barátaid, munkatársaid, az olajbányászok 

nagy családja nevében búcsúzom tőled, és mondok utolsó Jó szerencsét! Nyugodj békésen! 

 

Szeged, 2022. 07. 29. 

 

 

Szalóki István 

  



 

 13 

A Bányász Valéta Bizottság kérése 
 

Tisztelt Tagtársak, Kollégák! 

 

Kérem, engedje meg, hogy a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar (egykori 

Bányamérnöki Kar) Valéta Bizottságának-nevében tisztelettel köszöntsük Önt. 

 

Kiemelt feladatunk a Selmeczi Hagyományaink ápolása. Tradícióink kitüntetett eseménye a 

felvételt nyert elsőéves hallgatók – egyetemi életük első eseményeként – balekhetének 

megrendezése, amely rendezvény keretében ismerkednek meg első ízben az oly becses 

diákhagyományainkkal. 

 

Az Egyetemünk történelme nagy hagyományokra tekint vissza, amelyet az UNESCO a 

Szellemi és Kulturális Örökség részévé fogadta. Tradícióink kitüntetett eseménye az idén 

augusztusban megrendezésre kerülő Gólyatáborba felvételt nyert elsőéves hallgatóink 

fogadása. Az itt megjelent bALEKokat (gólyákat) ez idő alatt bevezetjük az egyetemi életbe, 

régi szokásaink fenntartásába, ápolásába és ehhez, a lehető legtöbb segítséget nyújtjuk nekik. 

Már itt kialakulnak a résztvevők között azok a kapcsolatok, amelyek az egyetemi pályafutásuk 

és későbbi szakmai útjuk során végig kísérik őket. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy a 

bALEKHÉT (Gólyatábor) ideje alatt a hallgatóink felhőtlenül érezzék magukat. 

 

Ez a rendezvény átlagosan 50 fő részvételével zajlik négy teljes napon keresztül (aug. 21 – aug. 

25). A szükséges anyagi feltételeket a Bányász Valéta Bizottság és a résztvevő bALEKok 

teremtik elő. Egy ekkora rendezvény lebonyolítása és színvonalassá tétele igen magas 

költségekkel jár, ezért tisztelettel kérjük Önt, hogy a rendezvényen résztvevő diákságot a 

lehetőségeihez mérten, támogatni szíveskedjenek.  

Ha támogatásunk mellett dönt, kérem a támogatásaikat „Jövőévezred Bányamérnökeiért 

Alapítványhoz” szíveskedjenek küldeni, amelyről pontosabb információkat és elérhetőségeket 

itt találják. A támogatási megbízás során „VB balekhét” közleményt feltétlenül szíveskedjenek 

feltüntetni.  

Bármilyen kérdés merülne fel a gólyatáborral vagy a támogatási lehetőségekkel kapcsolatban, 

kérjük, keressen minket bizalommal. 

 

Szabó Bence Milán 

Valéta elnök 

Tel.: +36 70 903 9538 

E-mail: szabobence0106@gmail.com 

 

Bedő Tibor Dániel 

Valéta pénztáros 

Tel.: +36 30 751 0256 

E-mail: bedo.dani99@gmail.com 

 

Segítségét előre is megköszönve kívánunk Jó szerencsét! 

 

Szabó Bence Milán és Bedő Tibor Dániel 

  

https://drive.google.com/file/d/1okaAGFMKpcJI8B1Ss8R6fUqntagTgvpk/view
mailto:szabobence0106@gmail.com
mailto:bedo.dani99@gmail.com
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Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 

tájékoztatása 
 

Tudományos konferenciák 

 
XXIII. Földmérő Találkozó ● meghirdetés 

 

2022. szeptember 15–18. 

2022-ben a XXIII. Földmérő Találkozót Besztercén szervezzük meg. A Földmérő Találkozó 

előadásainak anyagai, akárcsak az elmúlt évben, online kötetben jelennek meg. A 

konferenciával kapcsolatos részletek megtekinthetőek a konferencia honlapján. 

Határidők: 

• Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 28. 

• Előadás anyagának beküldése: 2022. szeptember 3. 

 
XXIII. Energetika-Elektrotechnika – ENELKO és XXXII. Számítástechnika és Oktatás 

– SzámOkt Multi-konferencia ● meghirdetés 

2022. október 13-16. 

2022-ben az ENELKO - SzámOkt Multi-konferenciát a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi 

Karán szervezzük meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan, az előadások online kötetben  jelennek 

meg. 

Határidők: 

• A bejelentett előadás teljes anyagának beküldése: 2022. szeptember 20. 

• Regisztrációs űrlap beküldése: 2022. szeptember 20. 

 
XXVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia ● meghirdetés 

2022. október 27-30. 

2022-ben a Nemzetközi Vegyészkonferenciát Nagyváradon szervezzük meg. A konferencián 

megtartott előadások absztraktjai és a bemutatott poszterek online kötetben jelennek meg. 

Határidők: 

• Előadás/poszter bejelentése: 2022. szeptember 25. 

http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxpTUQUJAlpTCk9WBVQHFVYCAVEYWgAKAU4LXFQHB1sHXgUGUAwYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxpQAVAKAVcAXU9RBgBUFVZSCVwYAFoFVk4KAVUEVAECUwUHAg0YVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxpRBAMIBwVRCU8NAlNaFVYKAVEYAVNSUk5ZCFMLBwABXgcGBF8YVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxpRBAMIBwVRCU8NAlNaFVYKAVEYAVNSUk5ZCFMLBwABXgcGBF8YVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoHVABcAFtQWE9XBFNRFVYFXFAYWVJSV05dDwYEVQsCXgoDUlwYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoKVwZaAFMEAU9WCVdRFVZWCFMYAVoDAU4PDwZQVAlSBVdSBgkYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoCVQYBVVMDXU9WVQRQFVYKAAEYAANSUE5bXQBWUggCBAcEDwEYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoHVA4BUVZQDE9TU1cEFVYGWVcYWlpWVU4LDAdVAwAFB1cGUwAYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
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• A bejelentett előadás/poszter kivonatának beküldése: 2022. október 10. 

• Regisztrációs űrlap beküldése: 2022. október 10. 

 

Beszámolók 

XX. Erdészeti Szakkonferencia ● beszámoló 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Erdészeti Szakosztályának szokásos, 

októberi rendezvénye az elmúlt évek járványhelyzete miatt két egymást követő évben is (2020 

és 2021-ben) elmaradt. A kényszerű okokból elhalasztott jubileumi 20. szakkonferenciát 2022. 

május 6-8. között a Zetelaka Erdőrendészeti Hivatal közreműködésével szervezték meg a 

zetelaki Ivón. 

  

XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia ● beszámoló 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Bányászati, Kohászati és Földtani 

Szakosztálya 2022. május 12-15. között szervezte meg Kézdivásárhelyen, a Gábor Áron 

Szakképző Líceumban a XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciát.  

  

XXVI. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia ● beszámoló 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Építéstudományi Szakosztálya 2022. 

június 9-12. között tartotta meg Csíksomlyón, a Jakab Antal Házban a XXVI. Nemzetközi 

Építéstudományi Konferenciát. 

  

XV. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia ● beszámoló 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Tudománytörténeti Szakosztálya 2022. 

június 30- július 3. között tartotta meg Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Kollégiumban a XV. 

Tudomány- és Technikatörténeti konferenciát. 

  

Diákrendezvények 

Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny IV. forduló ● beszámoló 

A XXXIII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny nemzetközi jelentéttel zajló 

döntője 2022. május 27-29. között került megszervezésre. A verseny helyszíne idén is az egri 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Karának épülete volt. 

Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny, IV. forduló ● beszámoló 

XXXII. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny magyarországi országos döntőjét, 

Győrben 2022. május 20-22. között szervezték meg.  

Vermes Miklós Fizikaverseny, nemzetközi döntő ● beszámoló 

Vermes Miklós Fizikaverseny nemzetközi döntője, 2022. június 14-17. között zajlott 

Sopronban. 

 

Kiadványok 

 
Sikeres pályázat rövidfilmek készítésére 

Tekintse meg az EMT Historia Scientiarum tudomány- és technikatörténeti folyóiratának 

cikkeiből készült 10–15 perces videókat, melyeket Miholcsa Gyula elismert Heves Endre-díjas 

erdélyi magyar szerkesztő, operatőr, dokumentumfilm-rendező készített. 

http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoLUlAJB1QCDU8ABQFaFVZWCFwYAVoCAk4PClsKUVtUBVBWUwkYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxpXUQIMXVtRXE8GVFADFVYLXQYYWgRVUk5aCFYHBA5RX1YBD1oYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxpQAw5bU1FVAU9QVAQGFVYDDgAYAQcDVk4ACFpQVwsBBApXBgwYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxpUUlQBB1VYCU8NAFZbFVYADFAYWgECAk4IXFcAAAoDVldXUFsYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoHWwYIVFUFAE8MA1BVFVZXWwYYWlIAUU5eC1BRXgoEA1EBDwsYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxpUV1ABUVECC08ACQoGFVZRCgcYAVsGAk4MCAADVQAPBQoHA1gYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoFAQIABlRRDE9RBFBWFVZQXgAYWVMLUE4KDVBRXwxTVgJTBwEYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoEUlRfB1pSW08NBAUHFVYBDVAYWQEKV05aXlIKVQFTVQFWVVoYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
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Műszaki Szemle– Fiatal műszakiak különszáma 

A Fiatal műszakiak különszáma az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság által kiadott 

Műszaki Szemle tudományos folyóirat mellékleteként jelenik meg. A diák-platform létrehozása 

hiánypótló, eddig ilyen közlési lehetőség magyar nyelven nem állt az egyetemi hallgatók 

rendelkezésre. Az új publikációs felület lehetőséget biztosít az egyetemi és PhD hallgatók, 

valamint doktori címmel még nem rendelkező fiatal műszakiak számára a tudományos 

eredményeik magyar nyelven történő közlésére. 

  

Hírek 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – NAK 

A NAK TechLab 3 hónapos inkubációs programja során workshopokkal, egyéni 

mentorálásokkal és piaci validálással segítik a startupokat és a kkv-kat abban, hogy 

tökéletesíthessék terméküket, ezáltal közelebb jutva a nagyvállalati 

együttműködéshez. Magyarország legjelentősebb agrárcégeivel kerülhetnek szakmai 

kapcsolatba, mint például az Axiál Kft., a Claas Hungária Kft., a Hungrana Kft., a Corteva 

Agriscience, a Pápai Hús Kft. és a Bonafarm Csoport, akik valós kihívások megfogalmazásával 

csatlakoztak a programhoz.  

Jelentkezni augusztus 7-ig a NAK TechLab honlapján lehetséges! 

Üdvözlettel, 

EMT Titkárság 

 

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.  

http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoKVgcAAQYHCE8NAQJbFVYGCwMYAFVQDE5cWQBQBFlWAFFQD1oYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoKVgcAAQYHCE8NAQJbFVYGCwMYAFVQDE5cWQBQBFlWAFFQD1oYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoKVgcAAQYHCE8NAQJbFVYGCwMYAFVQDE5cWQBQBFlWAFFQD1oYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoKVgcAAQYHCE8NAQJbFVYGCwMYAFVQDE5cWQBQBFlWAFFQD1oYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxpXBwIMBlVTWE9UUFZXFVYEXV0YWVUCVU5cWlNRAAEDB1BRBQ0YVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoLUlBYXFRTXU8MVQdRFVYDDlYYAFNQAU4MXlAGXgtUUFdbVwsYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoFVAIAU1QHAU9XCQZSFVYFDAAYWlYFUE5ZXlMGBFlTXgdXAAgYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoFVAIAU1QHAU9XCQZSFVYFDAAYWlYFUE5ZXlMGBFlTXgdXAAgYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoFVAIAU1QHAU9XCQZSFVYFDAAYWlYFUE5ZXlMGBFlTXgdXAAgYVgQBVlYGAFAVUQEOXBgMWwIHTlpaUAFLWg9eUVBTDwBXAwBSSQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
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Energetikai hírek 
 

 

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) Tisztújító Küldöttgyűlése 

 

2022. május 25-én tartotta az ETE az MVM Energetika Zrt. székházában a tisztújító 

küldöttgyűlését, ahol megválasztották a vezető tisztségviselőket. 

A teljesség nélkül az Egyesület 

  tiszteletbeli elnöke: Wiegand Győző  

 elnöke: Dr. Kiss Csaba, az MVM ENERGETIKA Zrt. termelési műszaki vezérigazgató-

helyettese 

 főtitkára: Molnár Szabolcs, az MVM Energetika Zrt. vezérigazgató helyettesi 

tanácsadója 

Megválasztásra került még 

 három elnökhelyettes, 

 nyolc elnökségi tag, 

 három ellenőrző bizottsági elnök/tag 

A küldöttközgyűlésen Bakács István – a korábbi elnök, aki már nem vállal/hat/ta a további 

jelölést – átvehette a Kerényi A. Ödön díjat. 

 

Dr. Horn János 

 

 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
NUKLEÁRIS JOGI ISMERETEK I–II. 

 

Az energetika napjainkban társadalmi ügyé vált. Kormányok, nemzetközi szervezetek hoznak 

irányelveket, tesznek ajánlásokat és emellett tudósok, szakemberek fejtik ki nézeteiket és közlik 

véleményeket az energetikai kérdések egy-egy oldalát vagy pedig teljes komplex kérdéskörét 

illetően. Az energetika összetett témakörében nehezen igazodnak el az emberek, mert 

megfontolt intézkedések, helyes felvetések gyakran keverednek vágyakkal és nem a realizmus 

talján mozgó mérnöki, természettudományos alapokon nyugvó megoldásokkal. Az energetika 

ma az egyik legösszetettebb tudományág. Számos szakterület ismereteire épülő, komplex 

diszciplína. Egy szakmájában helytálló energetikai szakember ismérve, hogy széleskörű, 

sokoldalú és alapos szakmai ismeretekkel rendelkezik, akár műszaki, akár gazdasági vagy 

éppen jogi tudományterületről érkezik az energetika világába.  

A most megjelent két kötetes szakkönyv közvetlenül hasznosítható alapismereteket kíván 

nyújtani mindazoknak, akik nukleáris területen dolgoznak, vagy tevékenységük rendszeresen 

kapcsolódik a gazdasági, hatósági és jogalkalmazói területeihez, mely nem csak a jogászok, 

hanem a műszaki szakemberek részéről is érdeklődésre tarthat számot.  

A könyv a Szegedi Tudományegyetem, Állam- és jogtudományi karának, Üzleti Jogi Intézet 

kiadásában jelent meg. Szerkesztői: Prof. dr. Gellén Klára, dr. Farkas Csamangó Erika a 

Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar kutatói, oktatói valamit Molnár 

Szabolcs az MVM Energetika Zrt. vezérigazgató-helyettesi tanácsadója. 

A két kötet ára: 14.000.-Ft 

A megrendelés ügyében kérem Molnár Szabolcs urat (szabolcsmo@gmail.com) megkeresni. A 

nyári szabadságolások miatt a szállító és számlázó a Szegedi Tudományegyetem lesz várhatóan 

augusztus végén, azonban az igényt már most be lehet jelenteni. 

 

Dr. Horn János 

  

mailto:szabolcsmo@gmail.com
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Energia- és klímaracionalitás 
Magyar Hírlap, 2022. július 18. 

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20220717-energia-es-klimaracionalitas-hetfo-reggeli-

felrakas-tartsuk-kint-szerdaig 

 

Gelencsér András környezetkutató professzor, az MTA rendes tagja, a Pannon Egyetem 

rektora a 24.hu-nak az emberi társadalom természeti erőforrás- és környezeti feltételeiről adott 

terjedelmes interjújában semerre sem lát kiutat. Mondanivalójának az idén más fórumokon 

(például Demokrata, Mandiner, Hit rádió) is hangot adott. Számos megállapításával egyetértek. 

Mindenekelőtt azzal az felismerésével, hogy a mértéktelen fogyasztás („túlfogyasztás”) 

fenntarthatatlan. Egyetértünk, hogy meg kellene találni a mértékletesség helyes mércéjét. Ez 

napjaink legkomolyabb kérdése. Amire biztos választ senki se tud, csupán a felelősség súlya 

nyomaszt mindkettőnket. 

Teljes mértékben egyezik a véleményem Gelencsér Andráséval abban, hogy a 

fenntarthatónak nevezett technológiaváltás nem fenntartható. Alaposan utánanézett a megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos tényeknek, és leszámol a hozzájuk fűzött illúziókkal. A 

megújulónak nevezett energiaforrások ugyanis valójában csak a természeti folyamatok 

energiáinak megcsapolására alkalmas eszközök, területigényük óriási, a befektetett energia 

megtérülése (Energy Return Of Investment, EROI) kicsi, és a nettó energianyereség kirakat-

átalakításokkal enyészik el. Számai lényegében egyeznek más megbízható forrásokéval. A 

megújulók túlerőltetése az energia- és az ásványi nyersanyaghelyzet súlyosbítását jelenti. 

„Erőforrások értelmetlen pazarlása a köbön” – mondta megrázóan a villanyautóra. 

Efféle aggodalmak már a Föld Bolygó Nemzetközi Éve (2007–2009) során felmerültek, 

de nem keltettek figyelmet. Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság 2010. évi közgyűlési 

előadásában elhangzott többek között, hogy „kritikus nyersanyagokból (ritkaföldfémekből) 

hiány várható; a jövőbeni energiaellátás kérdőjelekkel teli (a szénhidrogén néhány évtizedre, a 

szén néhány évszázadra elég; a „megújulók” iránti elvárások túlzók”. Mára a természeti 

erőforrás-problémák kétségtelenül súlyosbodtak (elsősorban éppen a megújulók túlerőltetése 

miatt), de az alaphelyzetet legalább árnyaltabban és élesebben látjuk. Az összeomlás 

elkerülésének szükséges előfeltétele, hogy térjünk a fizikai valóság és a racionalitás talajára. 

Mindenekelőtt a természeti erőforrások végességét és az erőforrások környezeti hatásait kell 

kielemezni. 

Természeti erőforrásaink bár végesek, az efféle források lehetnek gyorsan 

kimeríthetőek, és lehetnek – emberi szemmel – beláthatatlanul nagyok. Ez volt a központi 

kérdése a Scarcity or abundance? (Hiány vagy bőség?) című könyvben ismertetett vitának, ami 

Norman Myers környezetkutató és Julien L. Simon matematikus-közgazdász között folyt le. 

Myers a korlátokat ijesztően közelre hozta, Simon pedig messzire vitte. Az optimista kihívó 

hosszú távú fogadást kötött a nyersanyagok árának alakulására, és tíz év múlva megnyerte azt. 

Ez az eset arra világít rá, hogy a Föld erőforrásai ugyan végesek, de nagyrészt feltáratlanok, és 

hatalmasabbak, mint amekkorának mi aggódva gondoljuk. Ráadásul olyan erőforrások is 

lehetnek – tanítja a matematikus-közgazdász és a tudományos tapasztalat – amelyekről még 

semmit se tudunk, legfeljebb sejtéseink vannak. 

Nos, a legutóbbi évtized újabb és újabb szénhidrogén-lelőhelyekről szólt, és káprázatos 

innovációk születtek az atomenergia területén is. Tisztelettel ajánlom e tényeket is 

akadémikustársam figyelmébe. A mindennapi ásványi nyersanyagok bányászhatóságának 

kérdéskörében mindkettőnknek alaposan kellene tájékozódni. Életveszélyes ugyanis például a 

homokbányászatról a Greenpeace-ére hajazó véleményekre hagyatkozni. Általános kiindulási 

alapnak inkább ajánlanám a Föld Bolygó Nemzetközi Éve (2007–2009) alapján született 

megállapításokat, amelyek a természeti erőforrások mellett kiterjedtek a felszín alatti vizek, a 

természeti veszélyek, a Föld és egészség, az éghajlatváltozások, az óriásvárosok, a Föld mélye, 

az óceánok, a talaj, valamint a Föld és élet kérdéskörére is. 

Az élelmiszer kérdésében igazán helyénvaló törekvés a helyi természeti adottságokra 

való korlátozódás. Ami idehaza többek között a marhahús, és nem az egzotikumok vagy a 

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20220717-energia-es-klimaracionalitas-hetfo-reggeli-felrakas-tartsuk-kint-szerdaig
https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20220717-energia-es-klimaracionalitas-hetfo-reggeli-felrakas-tartsuk-kint-szerdaig
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laboratóriumi fehérjék preferálását jelenti. Gelencsér András a tulajdonláson alapuló 

közlekedési struktúra helyett a megosztási alapú struktúrát ajánlja. Ami egyes elemeiben 

nyilvánvalóan takarékos, de az efféle gondolatok rendszerszinten szerintem alapvető 

szabadságjogokkal ütköznek, és homogenizációval fenyegetnek. 

Az egyetlen lényegi véleményeltérés közöttünk a klímaváltozás okait illetően van. 

Amint egy nagy érdeklődést kiváltó (az internetről több mint harmincezerszer letöltött), de a 

fősodor által mellőzött publikáció körüljárja: a természet éghajlatváltoztató hatása óriási, és az 

éghajlatváltozás széndioxid-üvegház alapú értelmezése csak a valóság nagy részének 

elhallgatása esetén tűnik egyértelműnek). Ha pedig a széndioxid hatása kicsiny, az 

alaphipotézis hamis, azaz erre hivatkozva őrültség lemondani a globális energiaellátás 83,1 

százalékát kitevő fosszilis (prométheuszi) energiaforrásokról. A fosszilis energiaforrások 

jövőbeni kimerülése és a tényleges (nem- széndioxid) környezetszennyezés miatti aggodalom 

természetesen jogos. A hosszú távú helyettesítésre azonban máris készen áll a nukleáris energia. 

Az atomenergia (és a vízenergia) még a fossziliseknél is hatékonyabb, leszámítva a közlekedés 

kérdését. A klímaváltozás természeti és antropogén okaival, valamint a Föld-ember kapcsolattal 

végre igazságkereső módon kellene foglalkoznia a tudománynak. 

A Gelencsér-interjúra a 24.hu-n többen reagáltak, és érdekes módon a hozzászólók pont 

abban értettek ővele egyet, amiben én nem (a klímaváltozás okában), és épp abban vitatták 

álláspontját, amiben (energia-racionalitás) leginkább egyetértek akadémikustársammal. 

Tíz aláíró (jogász, közgazdász, klímapolitikai szakértő, környezetpolitikai szakértő, 

klímavédelmi szakértő, környezetmérnök, környezetgazdász, környezetkutató professzor, 

fizikus, meteorológus és éghajlatkutató, egyesületi elnök, szerkesztő, autóipari és közlekedési 

szakértő: összesen ennyi foglalkozásféle jelenik meg a levél végén) azt állítja, hogy a 

megújulók olyannyira működnek, hogy „a mai technológiák már akár fél, de legfeljebb két év 

alatt visszatermelik az előállításukhoz szükséges energiát”. Ez tényszerűen hamis állítás. 

Ugyanolyan vágyálom, mint az ipari léptékű „karbonmentes” acélgyártás, különösen „zöld 

hidrogén felhasználásával”. Egy másik hozzászólás a lényeget illetően a tízekéhez hasonló 

állításokat tett. Azt például, hogy a „a rendelkezésre álló fosszilis készletek felhasználása 

éghajlati öngyilkosság lenne”, ami alapvető ellentmondásban van az én véleményemmel. 

A minden irányban kiúttalanságot látó Gelencsér András tehát homlokegyenest 

ellenkező tanácsokat kapott. A zöldek radikális folytatásra biztatják, én – energia- és 

klímaracionalitási megfontolások alapján – óvatos visszafordulásra. Az általam javasolt 

konzervatív út sem kockázat nélküli, mert mértéktartónak kell maradnunk, bár erre egy darabig 

úgyis rákényszerítenek a körülmények. Aki a radikális átalakítóknak hisz, nézze meg Carson 

Tucker július 12-i Fox News-összeállítását a zöldpolitika katasztrofális következményeinek 

cáfolhatatlan kísérleti bizonyítékairól Ghánából, Sri Lankáról és Dél-Afrikából, valamint a 

legújabb nyugat-európai fejleményekről, így a holland gazdatüntetésekről. Tökéletesen 

illusztrálják azt, hogy ez az irány a biztos pusztulásba visz.  

A nemzetközi tudományos közéletet (ennek nyomán a magyart is) a radikális átalakítást 

vallók nézete uralja. Ehhez képest Gelencsér András energiaracionalitási megfontolása nagy 

előrelépésként értékelendő. Jó volna még a klímaracionalitáson is alaposabban gondolkodni, 

mert ezen múlik, hogy lehetünk-e optimisták egyáltalán. A kérdés odáig egyszerűsíthető, hogy 

van-e az „éghajlati öngyilkosság” fogalomnak valóságalapja, vagy nincs. Ha elfogulatlan 

tudományos viták eredményeképpen ugyanis az derülne ki, hogy az egész csak egy 

kommunikációs trükk, a tényleges klímaváltozás valós okainak újraértékelése sokaknak 

visszaadhatja a jövőbe vetett reményét. Mindennek fényében a klímavita korlátozása: 

emberellenes cinizmus. 

Megjegyzendő, hogy zöld körökből nem ritkák a hasonlóan szuperpesszimista, 

objektívnek beállított megnyilvánulások. Amíg azonban a természeti feltételek összeomlásáról 

szóló állítások alapja ingatag, az emberi civilizációt a radikális átalakítási törekvések azonnal 

és közvetlenül veszélyeztetik. 

 

Szarka László Csaba 

geofizikus–mérnök, az MTA rendes tagja  
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek, 

emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban 
(Folytatás) 

XVIII. 

 

Kőolajmező munkása(i) III. 

 

Zsirnovszk (Volgográd, Oroszország) 

Zsirnoje falu külterületén 1949. március 10-én a Zsirnoje 1. számú fúrásban 1012 méter mélyen 

találták meg a kőolajat. A rétegvizsgálatok és a kútkiképzés után a kőolajtermelés 1949. július 

12-én indult. Ezt a napot tekintik a Volgográd–régióban a kőolajtermelés kezdetének. Ezt 

követően nagy fejlesztések indultak el a térségben, a faluból város lett, ma már a régió 

gazdaságának alapja a szénhidrogénipar, az ipari termelés több mint 90%-a származik belőle. 

A 70-ik évforduló alkalmából állították fel a „Olajmunkás” (Nyeftyanyik) téren a szobrot, 

amely azokra az emberekre emlékeztet, akik több mint 70 évvel azelőtt az ország minden tájáról 

jöttek, hogy felvirágoztassák a térséget. 

 

 
 

Otradnoje (Szamara, Oroszország) 

Szamara térségben 1935-ben fedezték fel a kőolajat. Ezt követően egymás után tárták fel a 

kisebb-nagyobb szénhidrogénmezőket a térségben. A szénhidrogén termelés központja 

Otradnoje lett. Az első felfedezés 75 éves évfordulóján, 2010-ben, állították fel a város központi 

parkjában a „Kőolajmező munkása” szobrot. 
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Jelabuga (Tatárföld, Oroszország) 

Jelabuga város Tatárföld északkeleti részén, a Káma-folyó magas jobb (északi) partján, a Tojma 

mellékfolyó torkolatánál helyezkedik el. A város újbóli fellendülése a környéken megtalált 

szénhidrogénmezőknek köszönhető. A Kultúra Palotája előtt felállított „Olajmunkás” 

(Nyeftyanyik) szobor azt jelképezi, amikor a rétegeket szétfeszítve (megnyitva) kitermelik a 

kőolajat. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ma_(foly%C3%B3)
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Nyeftyekamszk (Baskiria, Oroszország) 

Nyeftyekamaszk települést 1957-ben alapították, miután felfedezték a kőolajat a környéken, 

városi státuszt 1963-ban kapta meg. Nevét a Káma-folyó és a kőolaj orosz nevéből ötvözték 

össze. Ma már több mint 120 000 lakosa van és körzet szénhidrogén-ipari központja. Ezt jeleníti 

meg a város egyik terén álló „Kőolajmező munkása” szobor. 

 

 
 

Izsevszk (Udmurtföld, Oroszország) 

Izsevszk az Udmurtföld legfontosabb gazdasági központja, pénzügyi és ipari tevékenység nagy 

része a városban koncentrálódik. A hadiipar továbbra is a helyi gazdaság gerince, továbbá 

számos vállalkozás működik a városban. Ezek közül messze a legfontosabb az Izmash, amely 

Oroszországban és külföldön egyaránt népszerű kézifegyvereket és gépkarabélyokat gyárt. A 

gyár motorokat és autókat is gyárt IZH márkanév alatt. Másik fontos gyára az Izsnyeftyemash, 

amely szénhidrogén-ipari, különösen szénhidrogén bányászati gépek és berendezések 

legnagyobb oroszországi gyártója. Az egyik lakótelepen felállított „Kőolajmező munkás” 

szobor szimbolizálja, hogy itt gyártják a szénhidrogénmezőkön használt béléscsőfejeket és 

tolózárakat is. 
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Jarega (Komiföld, Oroszország) 

A jaregai kőolajlelőhely Uhtától 15-25 kilométerre déli irányba terül el, a környék első 

kutatófúrását 1932-ben mélyítették le és ezt az időpontot tekintik Jarega település alapítási 

évének is. A kőolajtermelés hagyományos módszereit azonban itt nem lehetett alkalmazni, mert 

a kőolaj nagy viszkozitású, az aszfalthoz hasonló sűrűségű, úgynevezett nehéz kőolaj. A kőolaj 

kutak helyett Szovjetunióban elsőként itt nyitottak mélyművelésű kőolajbányát. Az 

építkezésekhez és a kőolajbányászathoz az 1930-as évek végén a Gulag lágerrendszerhez 

tartozó uhtai lágerközponttól biztosították az elítélteket. A bányában és a tajgában folyó felszíni 

építkezéseken dolgozók – nem csak az elítéltek – sátrakban vagy barakokkban laktak. A háború 

utáni évtizedekben a mélyművelési kőolajbányászat módszerei sokat változtak, külföldi példák 

alapján a kitermelést és a kőolaj felszínre szállítását 1972-ben korszerűsítették. 2003-ban a 

Jarega környéki kőolajbányák a Lukoil óriáskonszernhez kerültek, és a település gazdasági 

helyzete stabilizálódni kezdett. Sok komiföldi településsel ellentétben reális lehetőségei nyíltak 

a további növekedésre. A 8500 fős város főterén áll az „Első mélyművelésű kőolajbányász” 

szobra. 
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Sargentes de la Lora (Burgos, Spanyolország) 

Spanyolország legrégibb és egyetlen szárazföldi szénhidrogénmezőjét, az Ayoluengo mezőt, 

1960-ban fedezte fel a Leni Oil & Gas Ltd. 1961-ben kezdte meg a termelést és 2016-ig 17 

millió hordó (~2 702 660 m3 ~ 2,3 millió tonna) kőolajat termeltek ki. Eredetileg 52 kút volt a 

mezőben – az utolsót 1990-ben fúrták le – és 2016-ban már csak 10 kút termelt. A mező 

bejáratánál állították fel a „Kőolajmező munkásai” emlékművet. 

 

 

 
 

(Folytatjuk)                                                                                                   id. Ősz Árpád 
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