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Találkozás Dr. Fónagy János államtitkár úrral 
 

Államtitkár úr parlamenti elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a Borsodi Helyi Szervezett 

által szervezett „Borsod 125” jubileumi konferenciáján. 

 

Törő György szakosztályelnök úr kezdeményezésére államtitkár úr 2022. augusztus 18-án az 

irodájában fogadta Egyesületünk küldöttségét Dr. Hatala Pál elnök úr vezetésével, Törő György 

szakosztályelnököt, Dr. Dovrtel Gusztáv elnökségi tagot és Zelei Gábor egyesületi igazgatót. 

Közel kétórás megbeszélés keretében egyesületünk képviselői ismertették a bányászat és 

kohászat aktuális helyzetét, problémáit és Egyesületünk céljait. Elnök úr felajánlotta 

Egyesületünk szakmai segítségét az aktuális válsághelyzet kezelésére. 

 

Törő György úr a Borsodi Helyi Szervezet ajándékaival kedveskedett államtitkár úrnak, elnök 

úr pedig meghívta Fónagy urat Egyesületünk székházába. A megbeszélés eredményeként 

Egyesületünk javaslatairól elnök úr hamarosan egy írásos tájékoztatót küld államtitkár úrnak. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Isten éltessen Magyarország! 
 

 
A tavalyi tűzijáték Budapesten   -   Szerzői jogok  Mónus Márton/MTI via AP 

 

 

  

https://hu.euronews.com/2020/07/16/elmarad-az-augusztus-20-i-tuzijatek-igy-dontott-a-kormany


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 

ügyvezető igazgató 

 

 

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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M E G H Í V Ó 
 

17. Európai Bányász - Kohász Napok /14. Szlovákiai Bányavárosok Találkozója, 

Selmecbánya 2022. szeptember 7-11. 

 

Szerda, szept. 7. 

13.00 – 16.00 – Regisztráció 

16.00 – 19.00 – Konferencia. „Stratégiák és innovációk Szlovákia és az Európai Unió 

nyersanyagpolitikájában – a nyersanyagok jelentőségének a fejlődése - Az európai 

montanisztikai örökség szekció 

 

Csütörtök, szept. 8. 

08.00 – 13.00 – Regisztráció 

09.00 – 12.00 – Konferencia: „Stratégiák és innovációk Szlovákia és az Európai Unió 

nyersanyagpolitikájában – a nyersanyagok jelentőségének a fejlődése - Az európai 

montanisztikai örökség szekció 

14.00 – 18.00 – Kirándulások (Hodrusbánya – Mindenszentek bánya, Bányászati Múzeum 

kiállításai Selmecbánya, Pénzverde Körmöcbánya, Bányászati múzeum – András Táró 

Körmöcbánya) 

13.00 – 17.00 – Konferencia: „Stratégiák és innovációk Szlovákia és az Európai Unió 

nyersanyagpolitikájában – a nyersanyagok jelentőségének a fejlődése – Raw materials day -

szekció 

17.00 – Mons. Jozef Boltižár elméktáblájának leleplezése a katolikus plébánia épületén 

18.00 – 19.00 A 17. EKHT ünnepélyes megnyitása a VEBH zászló felvonása 

19.00 – 22.00 Ünnepélyes Szalamander Szakestély 

 

Péntek, szept. 9. 

08.00 – 12.00 – Regisztráció 

08.00 – 09.30 – A Szlovák bányakamara közgyűlése 

09.00 – 12.00 – „Stratégiák és innovációk Szlovákia és a Európai Unió 

nyersanyagpolitikájában – a nyersanyagok jelentőségének a fejlődése -szekciók közös 

összefoglalója 

09.00 – 12.00 – Kirándulások (Szlovák bányászati múzeum kiállításai – Selmecbánya, Szlovák 

bányászati levéltár- nyitott napok-Selmecbánya, Potter gépének födje – Újbánya, a Kialudt 

tűzhányó földjén – Libetbánya, Úrvölgy – Sandberg összekötő vágat, A réz múzeuma Úrvölgy) 

10.00-24.00 – Kis vásár – jó dolgok Selmec környékéről (Szent háromság tér) 

13.00 – 14.00 – Selmecbányai önkormányzat ünnepélyes közgyűlése (Szent Katalin templom)  

14.00 – 19.00 Ásvány börze (Mikoviny Sámuel szakközépiskola aula – volt Akadémia) 

15.00 – 17.00 Országos Szlovák Bányásznap (Szent Katalin templom) kitüntetések átadása, 

szakmai személyiségek találkozója, Miniszteri kitüntetéseket a Gazdaságügyi minisztérium 

képviselője fogja átadni 

17.00 – Arany és ezüst alkímiája (Szent háromság tér) 

17.00 – 18.00 – Fogadás 

18.00 – 19.00 – A szalamander felvonulás sorakozója 

19.00 – 21.00 – Szalamander felvonulás 

21.00 – 24.00 – Firekunst I. – Zene és tánc (Szentháromság tér)  

 

Szombat, szept. 10. 

08.00 – 10.00 – Regisztráció 

09.00 – 16.00 Ásvány börze (Mikoviny Sámuel szakközépiskola aula – volt Akadémia) 

10.00-24.00 – Kis vásár – jó dolgok Selmec környékéről (Szent háromság tér) 

11.00 – 12.30 – Polgármesteri fogadás (delegációk képviselői) -Kultur központ terme  

11.00 – 14.00 – Közös ebéd a résztvevők számára, egyesületek – sátor vagy étterem 
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13.00 – 13.50 – Ökumenikus istentisztelet (plébánia templom) 

14.00 – 14.50 – Koncert – Fúvószenekar (plébánia templom) 

14.00 – 15.00 – Felvonulás sorakozója (Akadémia utca a plébánia templomtól a Botanikus 

kertig 

15.00 – 16.00  – Bányász és kohász egyesületek felvonulása (Plébánia templom -Szentháromság 

tér) 

16.00 – 17.00 Felvonulók érkezése a Szentháromság térre  

                       Program a bányászok, kohászok és a közönség részére, egyesületi zászlók 

ünnepélyes szalagozása, Szent Borbála kitüntetések (szlovák) és más partner egyesületek 

kitüntetéseinek az átadása, közös fénykép, a végén közös himnikus ének 

17.00 – 18.00 – Firekunst II. – zene és tánc (Szentháromság tér) 

18.00 – 21.00 – Jó szerencsét (Szentháromság tér) 

                         Esti kultúrműsor. Fellépnek: szlovák pop opera trio La Gioia Krtíšan folklór 

együttes, vendégművészek külföldről 

21.00 – a 17.EKHT és a Szlovák bányavárosok 14.találkozójának a befejezése 

 

Vasárnap, szept. 11. 

09.00 – 14.00 Kirándulások – Geopark tanösvény vezetővel, Hodrusbánya – Mindenszentek 

bánya, Bányászati Múzeum kiállításai Selmecbánya, Pénzverde Körmöcbánya, Bányászati 

múzeum – Andrej Táró Körmöcbánya, Potter gépének országa – Újbánya, a Kialudt tűzhányó 

földjén – Libetbánya, Úrvölgy – Sandberg összekötő táró Úrvölgy, A réz múzeuma Úrvölgy) 

10.30 Hálaadás istentisztelet a „Štiavničan” kórus 50 évfordulója alkalmából (plébánia 

templom) 

 

72. Bányásznap a Dorogi medencében 2022 
Ünnepi események a 241. évforduló jegyében 

 

2022. augusztus 07. vasárnap  09.00 Tokod nagyközség Emlékmű koszorúzás 

2022. augusztus 30. kedd   15.30 Tokod, temető koszorúzás  

16.00 Koszorúzás Tokodaltárón a Műv. Háznál 

2022. szeptember 01. csütörtök  11.00 Központi ünnepség Salgótarjánban 

17.00 Koszorúzás Pilisvörösváron 

2022. szeptember 02. péntek  09.00 Dorog, Schmidt Villa kert, Schmidt S. szobor  

koszorúzása 

14.00 Temetői koszorúzás Dorogon 

15.00 BAUMIT Kft. Emlékműnél koszorúzás 

15.00 Mogyorósbánya temetői koszorúzás 

16.00 Piliscsév Műv. Ház. megemlékezés, koszorúzás 

17.00 Koszorúzás Bajóton az Emlékműnél 

18.00 Kesztölc koszorúzás az Emlékműnél 

2020. szeptember 03. szombat  06.00 Zenés ébresztő Dorogon 

09.00 Koszorúzás Dorog, Otthon téren 

10.00 Pilisszentiván, koszorúzás 

15.00 Pilisszentiván, Emlékműnél megemlékezés 

16.00 Koszorúzás a Csolnoki temetőben 

17.00 Ünnepség a Csolnoki Bányász Műv. Házban 

18.30 Annavölgy koszorúzás, megemlékezés 

2020. szeptember 04. vasárnap  16.00 Koszorúzás a Sárisápi temetőben 

17.00 Sárisáp, Bányász Emlékműnél koszorúzás 

Az ünnepi események mellett, kulturális, sport- és szórakoztató rendezvények, állandó és 

kiegészítő programok kerülnek lebonyolításra valamennyi településen. 

Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk! 

Bányász Szakszervezet  
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Bányász megemlékezés Tokodon 
2022. augusztus 7. 

 

1942 júliusának utolsó péntekén sújtólégrobbanás történt a tokodi Erzsébet aknán, 

amelyben több mint 50 szénbányász halt meg. 80 évvel ezelőtt augusztus első vasárnapján 37 

koporsó sorakozott a tokodi temetőben, körülvéve gyásszal és fájdalommal. A többieket máshol, 

lakóhelyükön temették el. 

Emlékeztünk ezekre az áldozatokra, de emlékeztünk minden elhunyt bányászra is; a 

még élőknek pedig erőt, egészséget kívánunk. Az elhunytakat és élőket is Szent Borbála 

közbenjáró oltalmába ajánljuk. Önkormányzatunk elkötelezett a település fejlődését alapvetően 

meghatározó bányász-kultúra megőrzésében. 

Ennélfogva 2022. augusztus első vasárnapján, a temetés napjának 80. évfordulóján 

nagyszabású megemlékezést tartottunk a bányászhősökről. 

A 9 órakor kezdődő szentmisét Kardos Mihály nyugalmazott plébános celebrálta. Ezt 

követően a 2006-ban példás összefogással létesített Szent Borbála szobornál tartottuk 

megemlékezésünket. Bánhidi László polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a 19-20. 

századi bányászatnak köszönheti településünk ugrásszerű fejlődését. Fazekas Gyuláné Magdi 

édesanyja visszaemlékezéséből, illetve Mráz Lászlónak, a Sárisápi Bányász Nyugdíjas 

Alapszervezet elnökének beszédéből rekonstruálhatta az emlékező közösség az 1942-es 

tragédia történéseit. 

A beszédeket követően Kolbert Sándor 2006-ban írt Szent Borbála ének című műve 

hangzott el a szerzőtől, majd Buzer Tamara, a Tokodi Hegyeskő Általános Iskola tanulója 

szavalta el Szepesi Zsuzsanna Bányászhősök című versét. 

A megemlékezés utolsó szakaszában emlékkoszorút helyezett el Tokod Nagyközség 

Önkormányzatának képviselő-testülete Erős Gábor, térségünk országgyűlési képviselője, 

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, Turi Lajos Tát, illetve Havrancsik Tibor 

Mogyorósbánya települések polgármesterei, továbbá az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület Dorogi Helyi Szervezetének képviselői és elnökük, Glevitzky István. 

A korábbi évekhez képest különös figyelmet fordítottunk az elhunytak hozzátartozóira, 

leszármazottjaira, akik 1-1 szál virággal tették tiszteletüket felmenőik előtt. 

Ezt követően szintén koszorút helyeztek el a Tokodi Mesevár Óvoda, az Együtt Tokodért 

Egyesület, a Tokodi Gazdakör, a Tokodi Faluközösségi Egyesület, a Tokodi Polgárőr Egyesület, 

a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Tokodi Csillagfény Mazsorett Csoport képviselői. 

A megemlékezés zárásaként a tokodi himnuszt, illetve a bányász himnuszt énekeltük el, 

majd közösen átvonultunk az Öreg Iskolában létesült Értékek és Gyűjtemények Házába, ahol 

augusztus 7-től megtekinthető a tokodi szénbányászat tiszteletére létesített bányász-

emlékszoba, amelynek kialakítását a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, a 

Bridgework Kft., Farszki Judit, és valamennyi emléktárgyat adományozó helyi lakos 

támogatták. Köszönjük továbbá Csákvári Ferenc tokodi vállalkozónak a Szent Borbála-szobor 

felújítását, illetve a Csillagfény Mazsorett Csoportnak a közreműködést. 
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Takács Rita 

művelődésszervező könyvtáros 
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Meghívó a Csolnoki Bányásznapra 
 

 
 

 

127 éve alapították meg az OMBKE Salgótarjáni Osztályát 
 

Az OMBKE Bányászati Szakosztály Nógrádi Helyi Szervezete ez év szeptember 1.-én kíván 

méltón megemlékezni arról, hogy 1895-ben elődeink megalapították az OMBKE Salgótarjáni 

Osztályát. 

A 125 éve történt esemény megünneplését a pandémia miatt két év óta halasztották. Ebben az 

évben a Salgótarján várossá válásának 100 éves ünnepség sorozatához kapcsolódva az országos 

bányásznapi ünnepség után, délután egy szakmai napot és szakestet szervez a Helyi Szervezet. 

A Salgótarjánban a Múzeum téren du. 15.30-kor kezdődik a szakmai rendezvény a felvezető 

műsorral - fúvós térzenével és a Palóc Néptánc Együttes műsorával. Este Szakest. 

 

Jó szerencsét! 

 

Józsa Sándor 

a Helyi Szervezet elnöke 
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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 éves a Budafai kőolajtermelés Bázakerettye augusztus 26.  

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.  
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In Memoriam Fülöp József (1948-2022) 
okleveles kohómérnök 

 

Ezúton értesítem a Tisztelt tagtársakat, hogy Fülöp József okleveles kohómérnök tagtársunk 

2022. augusztus 3.-án elhunyt.  

 

Jó szerencsét! 

 

Kvárik Sándor / Dúl Jenő 

 

1948. január 17-én Süttörön született. 

1971. június 21-én végzett a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán, 

öntész ágazaton. A diplomaosztás napján feleségül vette Hoffmann Évát, aki évfolyamtársként 

(kohásztechnológus) szintén ez évben diplomázott. 

Első munkahelye az Öntödei Vállalat Soproni Vasöntödéje lett, mivel tanulmányi szerződése 

ehhez a céghez kötötte. Ez a munkaviszony gyakornoki munkakörben 1971. szeptember 1-től 

1971. október 16-ig tartott. Feleségével együtt áthelyezéssel került a Dunai Vasmű 

állományába. 

Az Acélmű Gyáregység állományában gyakornok, acélgyártó művezető, energetikai 

csoportvezető, gyáregységi főenergetikus munkakörökben tevékenykedett. 

1984-ben alapfokú állami nyelvvizsgát tett német nyelvből. 

A vállalat átszervezésekor 1988-ban a DUNAFERR Acélművek Kft műszaki osztály 

vezetőjévé nevezték ki. 

Kiváló Ifjú Mérnök, többszörös Kiváló Dolgozó, Kiváló Újító, Kiváló Munkáért miniszteri 

kitüntetés birtokosa. 

1997-ben Szakmai Publikációért Nívódíj, 2003-ban Innovációs Nagydíj kitüntetést kapott. 

Energiagazdálkodási főosztályvezető lett 2000-ben, 2003-tól pedig a DUNAFERR Dunai 

Vasmű RT energiaellátási főmérnöke. 

A Műszaki Gazdasági Közlemények szerkesztőségének tagja, rovatvezetője, szerzője volt 

2008. decemberig. 

Az OMBKE 50 éves egyesületi tagságáért 2019-ben kapott Sóltz Vilmos emlékjelvényt. 

2011-ben vonult nyugdíjba. 
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FÖCIK Hírek 

 
 

Álláshirdetés – SZTFH 

 

Tisztelt Tagtársak! 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága álláspályázatokat hirdetett meg 

bányafelügyeleti ügyintézői feladatkör betöltésére, az SZTFH Budapesti, Szolnoki és 

Veszprémi Bányafelügyeleti Osztályára, valamint a Bányászati és Koordinációs Osztályára és 

az Adattári Osztályára (utóbbi esetekben a munkavégzés helye Budapest). 

A pályázati kiírás elérhető az SZTFH honlapján (https://sztfh.hu/karrier/), valamint a 

profession.hu és a kozigallas.hu portálokon. 

Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága 

 

 

A Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés normál regisztrációs idejét szeptember 15-ig 

meghosszabbítottuk! 

 
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

A Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés (Budapest, október 14-16) normál regisztrációjának és 

előadás bejelentésének határidejét szeptember 15-ig meghosszabbítottuk. 

Ugyanígy meghosszabbítottuk a szakmai továbbképzés jelentkezési határidejét is. 

A részletekért keressék fel a Vándorgyűlés oldalát: https://foldtan.hu/hu/vandorgyules_2022 

Várunk mindenkit szeretettel! 

 

Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága 

 
II. FÖCIK Kárpát-medencei Földrajzi- és Földtudományi Verseny - már lehet 

jelentkezni! 

 
ÖRÖMMEL TÁJÉKOZTATUNK mindenkit, hogy a Földtudományi Civil Szervezetek 

Közössége (FÖCIK) meghirdette középiskolás diákcsapatok részére a II. FÖCIK Kárpát-

medencei Földrajzi- és Földtudományi Versenyt, ami 3 online fordulóból, valamint 

személyes jelenléttel tartandó elődöntőből és döntőből áll, ahol a legjobb 16, illetve 8 csapat 

mérkőzhet meg egymással. A döntőn helyezést elérő csapatok a versenytapasztalaton túl értékes 

nyereményekkel gazdagodhatnak. 

Töltsék le a versenykiírást innen, a regisztrációval kapcsolatos információkat pedig 

innen a szükséges adatvédelmi tájékoztatóval és a formanyomtatványokkal együtt. 

AMENNYIBEN KÉRDÉSÜK VAN A VERSENNYEL KAPCSOLATBAN, kérem, hogy a 

szervezesi@focik.hu e-mail címre írjanak. 

NAGY ÖRÖMÜNKRE SZOLGÁLNA, ha minél több csapat venne részt a versenyünkön és 

mérné össze tudását, kreativitását a hazai- és határon túli csapatokkal. 

Jó szerencsét! 

Budapest, 2022. augusztus 15. 

 

Zelei Gábor 

okleveles geofizikus mérnök, a FÖCIK elnöke  

https://sztfh.hu/karrier/
http://profession.hu/
http://kozigallas.hu/
https://foldtan.hu/hu/vandorgyules_2022
https://www.focik.hu/versenykiiras
https://www.focik.hu/regisztracio
mailto:szervezesi@focik.hu
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Energetikai hírek 
 

Horvátország 180 millió eurót költ új gázvezetékre és LNG-terminál bővítésére 

A horvát kormány augusztus 18-i ülésén jóváhagyta az ország cseppfolyósított földgáz 

(LNG) termináljának kapacitásbővítésére és egy új gázvezeték építésére vonatkozó terveket - 

közölte a kormány közleménye. 

E két lépést Horvátország azon törekvésének részeként teszi, hogy diverzifikálja 

gázellátását és csökkentse az Oroszországtól való függőségét.  

A gázvezeték az északnyugat-horvátországi Zlobin és Bosiljevo városok között fog 

futni, becsült költsége 155 millió euró.  

Zágráb azt is tervezi, hogy a Krk szigeten található LNG-terminál kapacitását a jelenlegi 

2,6 milliárd köbméterről évi 6,1 milliárd köbméterre bővíti. 

A beruházások finanszírozására a lehető legnagyobb mértékben európai pénzeket 

fognak felhasználni, az állami költségvetésből származó források támogatásával - mondta 

Davor Filipovic energiaügyi miniszter. 

Andrej Plenkovic miniszterelnök szerint a lépések "stratégiai és fontos döntést" 

jelentenek az energiabiztonság és Horvátország gázellátása szempontjából. 

A kormány elfogadta a 2022 és 2024 közötti időszakra vonatkozó nemzeti 

energiahatékonysági cselekvési tervet is.  

Filipović szerint a terv "rendkívül fontos" a jelenlegi energiaválsággal és az orosz gáztól 

való függőség csökkentésére irányuló európai erőfeszítésekkel összefüggésben - áll a kormány 

közleményében. 

"Ez a nemzeti terv az energiahatékonyságról szóló törvény alapján kerül elfogadásra, és 

tartalmazza a Horvát Köztársaság energiafogyasztásának állapotát és szükségleteit bemutató és 

értékelő dokumentumot, valamint az energiahatékonysággal kapcsolatos hosszú távú célok 

áttekintését és az energiahatékonysági politika végrehajtására irányuló egyéb intézkedéseket" - 

mondta Filipović az ülésen. 

"A terv gerincét az épületek, különösen a lakóépületek energetikai felújításának 

pénzügyi ösztönzése képezi, mind európai forrásokból, mind a Környezetvédelmi és 

Energiahatékonysági Alapból" - mondta Filipovic. 

Newsbase, 2022.08.19. 

 

 

Az EB felfüggeszti az OMV Slovenija magyar MOL felvásárlására vonatkozó 

vizsgálatot 

Az Európai Bizottság további intézkedésig ideiglenesen leállította az OMV Slovenija 

benzinkutaknak a magyar MOL energetikai csoport által történő 300 millió eurós 

felvásárlásával kapcsolatos részletes vizsgálatot - jelentette a Necenzurirano.si internetes portál 

augusztus 17-én. 

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Igazgatósága június 23-án indította el a 

vizsgálatot az uniós fúziós rendelet alapján. A MOL és az OMV Slovenija a harmadik, illetve 

a második legnagyobb üzemanyag-szolgáltató Szlovéniában a részben állami tulajdonban lévő 

Petrol után. Brüsszel attól tart, hogy a felvásárlás súlyosan csökkentené a versenyt a szlovén 

üzemanyag-kiskereskedelmi piacon. 

A necenzurirano.si szerint Brüsszel megerősítette, hogy a kérdéssel kapcsolatos 

döntéshozatali folyamatot felfüggesztették, és azután folytatódik, hogy a Bizottság megkapja a 

szükséges dokumentumokat. 

„Annak érdekében, hogy az üzemanyagárak a kútnál ne emelkedjenek mesterségesen a 

verseny hiánya miatt, a konszolidációt szorosan szemmel kell tartanunk. Az OMV Slovenija és 

a MOL Szlovénia két vezető üzemanyag-szolgáltató a szlovén piacon, amelyek számos helyi 

területen fej-fej mellett versenyeznek egymással” - mondta júniusban Margrethe Vestager, a 

Bizottság versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnöke. 
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Az OMV Slovenija felvásárlásával a MOL magas piaci részesedéssel rendelkezne az 

üzemanyag-kiskereskedelmi piacokon, és a Petrol-lal együtt igen nagy piaci részesedéssel 

rendelkezne. 

A MOL júniusban jelentette be az OMV 120 szlovéniai töltőállomásból álló 

kiskereskedelmi hálózatának megvásárlására irányuló üzletét. A magyar vállalat 301 millió 

eurót ajánlott a vállalat 92,5%-áért, amelyben horvát leányvállalata, az INA már 7,5%-os 

részesedéssel rendelkezik. A MOL úgy döntött, hogy a kezdeti vizsgálat során nem nyújt be 

kötelezettségvállalásokat az EB előzetes aggályainak eloszlatására. 

Newsbase, 2022.08.18. 

 

 

Az európai gázárak újabb csúcsot érnek el, mivel az EU megközelíti a 75%-os 

küszöbértéket a gáztárolókkal kapcsolatban 

Az európai földgáz ára augusztus 16-án új csúcsra, 1700 dollár/köbméter fölé 

emelkedett, mivel számos tényező együttesen növelte a keresletet és korlátozta a kínálatot, 

fokozva a nyomást Európa vezetőire a Moszkvával való szembenállásukban. Az árnövekedés 

az EU gáztárolóinak közel háromnegyedére töltötte fel a kapacitását, ami azt jelenti, hogy a 

blokk mintegy 75 milliárd köbméter gázt tárol, és mindössze 5%-kal marad el attól a céljától, 

hogy november 1-jére 80%-ban megtöltse a tárolóit. Bár ez a cél gyakorlati szempontból most 

nagyon is elérhetőnek tűnik, a legutóbbi áremelkedés tovább növeli a költségeket. 

A holland TTF gázközpontban a szeptemberi szerződés 1000 köbméterenként közel 

2720 dollárra emelkedett augusztus 16-án 13:00 óra körül (GMT). Az orosz gázellátás továbbra 

is jelentősen korlátozott, mivel júliusban 3,6 milliárd köbméterrel minden idők legalacsonyabb 

havi szintjére zuhant, ami 23%-os csökkenést jelent a júniusban regisztrált előző mélyponthoz 

képest. 

Oroszország az Északi Áramlat-1 gázvezeték működési problémáit okolta a legutóbbi 

csökkenésért, arra hivatkozva, hogy a szankciók akadályozták a vezeték gázátfolyást kezelő 

Portovaya kompresszorállomás karbantartását. Az európai vezetők azonban azzal vádolták 

Moszkvát, hogy ürügyet gyártott a kontinens ellátásának csökkentésére és az energiarendszerre 

nehezedő további nyomásgyakorlásra, hogy ezzel próbáljon engedményeket kicsikarni az 

orosz-ukrán háborúban, például a Kijevbe irányuló fegyverszállítások megszüntetését. 

Oroszország növelhetné az Ukrajnán keresztül történő gázszállításokat, hogy ellensúlyozza az 

Északi Áramlatban jelentkező korlátozásokat, de szerintük nem teszi ezt. 

A probléma középpontjában a Portovaja erőműben használt Siemens-turbina 

késedelmes visszatérése áll, amelyet Kanadába küldtek javításra. A turbina most egy német 

kikötőben rekedt, és arra vár, hogy visszaszállítsák Oroszországba. Berlin azt állítja, hogy a 

visszaszállításnak már nincs akadálya, Moszkvát pedig azzal vádolja, hogy blokkolja a 

folyamatot. Oroszország azonban azt állította, hogy nincsenek meg a turbina átvételéhez 

szükséges papírok, és biztosítékokat követel arra vonatkozóan, hogy a szankciók nem 

akadályozzák a további berendezések javítását és visszaküldését. 

A helyzetet súlyosbította a kontinensszerte perzselő nyári időjárás, amely a 

hűtőrendszerek energiaigényének ugrásszerű növekedéséhez vezetett, és a vízszint gyors 

csökkenését okozta, ami akadályozta az energiahordozók, például a szén szállítását, és a 

vízerőművek keresletének visszaesését idézte elő. 

Az alacsonyabb szélenergia-termelés szintén rontott a helyzeten, a német szélerőművek 

termelése augusztus 16-án időszakosan a nullához közelített. Folytatódnak a francia 

atomerőművek leállásai, Norvégia pedig karbantartási munkálatok miatt kénytelen volt 

leállítani a kontinensre irányuló gázszállításait, és a norvég kormány figyelmeztetett, hogy a 

vízerőművek alacsony vízállása miatt korlátozhatja az Európa többi részébe irányuló 

energiaexportot. 

A Gas Infrastructure Europe által közzétett adatok szerint az EU gáztárolóinak 

kapacitása augusztus 13-án elérte a 74,74%-ot. A gáztárolók betáplálási aránya az elmúlt két 

hónapban nagyrészt az átlagos tendenciát követte, annak ellenére, hogy e mennyiségek 

tárolásának költségei növekedtek. Az EU előírta, hogy a blokk tagjai október végéig töltsék fel 
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a tárolóikat a kapacitás 80%-áig, de a piac nagyrészt elvégezte a kormányok munkáját, mivel a 

kereskedők felhalmozták a gázt, mert még magasabb árakra számítanak a télen (lásd a 

grafikont). 

 
A tárolók kapacitásának 80%-ára való emelés reális, de a költségek a mai spotárak 

mellett elképesztőek lesznek. A TTF határidős kontraktusai július vége óta 1000 

köbméterenként 2000 dollár fölött, időnként pedig jóval magasabb szinten maradtak. Ezen az 

áron nagyjából 10 milliárd dollárba kerülne az uniós cél elérése, és a számla 30 milliárd dollárra 

emelkedne, ha megvalósulna az Európai Bizottság azon törekvése, hogy a kihasználtságot még 

a tél előtt 90%-ra emeljék. 

Ha Oroszország teljesen leállítaná az Európába irányuló gázszállításokat, ahogy arra 

egyes vezetők figyelmeztettek, a helyzet természetesen gyökeresen megváltozna. Az, hogy ez 

milyen jelentős hatással járna, nagyban függne a várható időjárástól és az LNG rendelkezésre 

állásától. A globális LNG-kínálat már most is rekordszintű, ami kérdésessé teszi, hogy az EU 

hány további szállítmányt tud beszerezni. 

A jövőbeli kilátások attól is függnek, hogy az EU sikeresen visszafogja-e a 

gázkeresletet, hogy a fűtési szezonra tartalékolja a készleteket. Brüsszel eddig csak arra kérte a 

tagállamokat, hogy a jövő tél végéig 15%-os önkéntes fogyasztáscsökkentést vezessenek be. 

Ezek a csökkentések azonban kötelezővé válhatnak, ha az Európai Bizottság úgy dönt, hogy a 

téli gázhiány veszélye esetén ez szükséges, bár a felhatalmazást a tagállamoknak még jóvá kell 

hagyniuk. A Bizottság javaslatának egy felhígított változata alapján, amelyet a nemzeti 

kormányok a múlt hónapban írtak alá, számos tagállamnak lehetősége lesz arra, hogy 

mentességet kapjon a kötelező csökkentés alól. 

Eközben az európai országok megemelték a fogyasztók energiaszámláit, hogy 

elkerüljék, hogy a szállítók csődbe menjenek az emelkedő beszerzési költségek miatt - ezt a 

sorsot az Uniper is elkerülte a kormánnyal kötött mentőcsomagnak köszönhetően. A Cornwall 

Insight elemzése szerint például az Egyesült Királyságban az energiaszámlák árplafonja ezen a 

télen várhatóan meghaladja a 4000 fontot (4800 dollár), és az emelkedő költségek országszerte 

tiltakozásokhoz vezettek. Európában máshol is hasonló akciók zajlanak. Az európai vezetők 

két fő kihívással néznek szembe ezen a télen: meg kell akadályozniuk, hogy energiarendszereik 

összeomoljanak, és el kell kerülniük a lakosság tömeges zavargásait, miközben az energiaárak 

emelkedése azzal a kockázattal jár, hogy a kontinens ezen a télen mély recesszióba kerül. 

Newsbase, 2022.08.17. 

 

Zelei Gábor 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Megjelent a magyarországi bányászat műemlékeiről szóló könyv. 

Megvásárolható a TERC Könyvkiadónál online és a kiadó könyvesboltjában: 

https://www.terc.hu/konyv/banyaszati-muemlekek 

Néhány oldal a könyvből kedvcsinálónak... 

 

  

https://www.terc.hu/konyv/banyaszati-muemlekek?fbclid=IwAR0NkpNqAAJCbxckhY4DsZadxy1YK2jhqstAEuYEUZ_Y-kiDvsFw1kaFCGY
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Jó szerencsét! 

 

Mednyánszky Miklós 
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Egy nyugállományú olajmérnök füstölgései… 
 

Déjà vu 

2022. augusztus 11-e óta Nyékpusztától, a Corvinus projektől hangos a média, nincs olyan 

médium, ahol a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) által a Magyar Távirati Irodához 

(MTI) eljuttatott közleményt ne közölték, és ne kommentálták volna. Elolvasva ezeket az 

anyagokat nekem „Déjà vu” (már láttam, már átéltem) érzés ugrott be, hiszen ehhez hasonlóval 

már találkozhattunk 2014-2015-ben.  

 

Battonya Geotermikus projekt 

Mind a hazai, mind pedig a nemzetközi, geotermiával foglalkozó szakemberek, valamint a 

térségben érintett lakosság nagy várakozással tekintettek a battonyai projektre. Számtalan 

tudományos cikk, konferencia előadás és kerekasztal beszélgetés volt ebben a témában, közös 

volt bennük, hogy nagy reményeket fűztek a 2019. év végi megvalósulásához. A projekt során 

Békés megyében egy megnövelt hatékonyságú geotermikus (EGS = Enhanced Geothermal 

System) rendszert hoztak volna létre, és megépült volna egy geotermális ORC (ORC = Organic 

Ranking Cycle) típusú villamos erőmű, mely több mint 20 éven keresztül évi 11,8 MW 

elektromos áramot – hőtermeléssel kiegészülve összességében évi 74 MW energiát – termelt 

volna. A projekt teljes beruházási költsége meghaladta volna a 116 millió eurót. A projekt a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal szoros 

együttműködésben valósult volna meg. A Magyar Kormány 2014. októberében a projekttel 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségűvé nyilvánította (263/2014. (X. 

15.) Kormányrendelet). A tervek szerint 2019 végére zárult volna le a projekt az izlandi 

Mannvit bevonásával, amely társaság 5,3 százaléknyi tulajdonrészt szerzett a projektben, a 

többségi 94,7 százalék tulajdonosa a hazai EU-FIRE Kft.  

2014 - 2015-ben a média tele volt a projekttel, egymást követték a sajtótájékoztatók, lakossági 

fórumok – gyakran a megyei kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője és az EU-FIRE 

EGS Hungary Kft. ügyvezetőjével, projekt vezetőjével. 2015 után több lakossági fórumot már 

nem tartottak. A médiumok hangzatos címekkel és felfokozott beltartalommal, egymást 

túllicitálva tudósítottak a projektről, ezek közül néhány példa: 

• Erőművet kap Battonya: „A helyben termelt energiával csökken a dél-békési térség energia-

függősége, az olcsó energiára új mezőgazdasági és ipari vállalkozások települhetnek, 

közvetetten új munkahelyek létesülnek, a melléktermékként keletkező hőenergiát a 

kertészetek és a térségi önkormányzatok közintézményei tudják majd hasznosítani.” 

• Kőből hő – az első hazai geotermikus erőmű: „Nagy teljesítményű geotermikus erőmű épül 

Battonyánál 116 millió euró befektetésből.” 

• Harminchat milliárd forintból épülhet geotermikus erőmű Battonyán: „Több éve dolgozunk 

ezen a projekten, rekordnagyságú beruházásról van szó, ami több szempontból is előnyös a 

térségünk számára – hangsúlyozta a képviselő. A lakosság és az intézmények olcsó távhő 

szolgáltatáshoz jutnak, új lehetőség nyílik az ipar letelepedéséhez és a mezőgazdaság 

számára, ezáltal új munkahelyek jöhetnek létre.” 

• Végre valamiben első Békés megye: „Az Európai Unió kormánya, az Európai Bizottság 

NER300 programjának támogatásával létesül a 21. századi, a világon is az úttörők közé 

tartozó geotermikus erő Magyarországon, közelebbről Békés megyében, még közelebbről a 

Battonyai-hátságon. A Dél-alföldi EGS erőmű révén Magyarország és benne a Dél-alföldi 

régió felkerül Európa és a Föld energetikai térképére – az első olyan erőmű lesz hazánkban, 

ahol az energiát nem termálvízből, hanem forró kőzetből nyerik.” 

• Nagyon mélyről jön, nagyon sokat ér, Battonyán lesz először: „Battonya. Halmozottan 

hátrányos helyzetű Dél-békési település, a román határ mellett. Most azonban nem ezért 

kerül fel az újságok címlapjára, hanem azért, mert a település szomszédságában valósul 

meg egy olyan mintaprojekt, amelyre az Európai Unió összes tagállama és az unión kívüli 

országok is árgus szemekkel figyelnek.” 
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• Geotermális nagyhatalom? Minden adottságunk megvan hozzá: „Mintegy 12 milliárd 

forinttal támogatja az EU azt a magyar innovációt, ami vízadó réteg helyett forró kőzetet 

alkalmaz a geotermális technológiánál. Az EU-Fire Kft. 2019-re ígéri a fejlesztés 

befejezését.” 

• 36 milliárd forintból fejlesztenek Battonyán: „Békés megye legnagyobb energia-

beruházása valósulhat meg Battonyán a következő években. Uniós támogatással épül 

geotermikus erőmű a Battonyai hátságon, a kiemelt projekt komoly gazdaságélénkítő 

hatással járhat a térségben.” 

 

2016-ban alig volt híradás a projektről, 2017 – 2018-ban pedig már nem is lehetett róla hallani 

semmit. Egészen 2019. március 25-ig, amikor is a hvg.hu portálon megjelent egy cikk - 

Noszogatnák a 36 milliárd forintos földhő-erőmű építését Békésben - címmel. Azóta néma 

csend, a projektről hallgatnak! Nem valósult meg belőle semmi! 

 

Nyékpuszta Corvinus projekt 

Kísérteties a hasonlóság a Battonya Geotermikus projekt és a Nyékpuszta Corvinus projekt 

státusza és kommunikálása között. Néhány példa: 

Napi. hu, 2022.08.11. Már januárban remél újféle földgázellátást a kormány: Békés megyei 

Nyékpuszta nem hagyományos földgázmező további kutatását, fejlesztését célzó Corvinus 

projektet kiemelt beruházássá nyilvánították. A gyorsított hatósági engedélyezés mellett így az 

első, már lefúrt kút 2023 januárjáig termelésbe állhat - áll a Technológiai és Ipari Minisztérium 

közlésében… A bányászati tevékenységbe helyi vállalkozókat vonnak be, a beruházások új 

munkahelyeket teremtenek, élénkítve a gazdasági fejlődést, bővítve a foglalkoztatást. Az 

ásványvagyon értékesítése után a települési önkormányzatoknak számottevő helyi iparűzési adó 

bevétele keletkezik. A projekt kiemelt státusza gyorsabb megvalósítást tesz lehetővé, a békési 

gázmező kitermelése így már a következő fűtési szezonban megkezdődhet. 

Magyar Hang 2022.08.11. Már januárban megkezdődhet a békési „nem hagyományos” 

földgáz kitermelése: A Corvinus projekt célja a földgázvagyon és a kondenzátum (könnyűolaj) 

megkutatása és termelésbe állítása a 3700-4500 méter mélységben elhelyezkedő 

földgázmezőn. Az MVM (Magyar Villamos Művek) részvételével létrehozott vegyesvállalat 

ezután a tervek szerint számos további kút lemélyítését végezheti el, kiépítheti a kapcsolódó 

gázinfrastruktúrát a térségben. – A következő öt évre ütemezett teljes Corvinus projekt révén a 

békési kitermelés nagymértékben hozzájárulhat az éves hazai gázfogyasztás fedezéséhez. 

Portfolio 2022.08.11. Bejelentette a kormány: télen már termelhet az első kút a békési 

gázmezőn: A projekt kiemelt státusza gyorsabb megvalósítást tesz lehetővé. A békési gázmező 

kitermelése így már a következő fűtési szezonban megkezdődhet. 

BEOL Békés Megyei Hírportál 2022.08.11. Gyorsított engedélyezéssel télen már termelhet 

az első kút a Békés megyei gázmezőn: Az elhúzódó háború és az elhibázott brüsszeli szankciók 

okozta energiaválság hatásait egyebek mellett a hazai földgázkitermelés jelentős növelésével 

enyhíti a kormány. A Nyékpuszta (Sarkadkeresztúr és Okány között) nem hagyományos 

földgázmező további kutatását, fejlesztését célzó Corvinus projektet kiemelt beruházássá 

nyilvánították. A gyorsított hatósági engedélyezés mellett így az első, már lefúrt kút 2023 

januárjáig termelésbe állhat. 

szeretlek magyarország.hu 2022. 08.12. A Békés megyei főispánnak kell felpörgetnie a 

békési földgázmező hatósági engedélyezését: Csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben az 

az Orbán Viktor által jegyzett rendelet, amely kiemelten közérdekű beruházássá, a 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségűvé nyilvánította az úgynevezett Corvinus projektet. A minisztérium az 

érintettek bevonásával októberig készít javaslatot a szabályozás egyszerűsítésére, a 

beruházások bányajáradék-rendszeren keresztüli ösztönzésére a hazai földgázkitermelés 

növelése, az energiafüggőség csökkentése érdekében. A kiemelt jelentőségű ügyek koordinációs 

feladataira a kormány a Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelölte ki. 

https://www.napi.hu/cimkek/enged%C3%A9ly
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/5ed22ca65cb3ceb36480bbca37aa36d104baf05d/megtekintes
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növekedés.hu 2022.08.12. Nem hagyományos földgázmezőt kutat az MVM: Az MVM 

Csoporthoz tartozó MVM CEEnergy Zrt. az Upstream stratégiájának megvalósítását célzó 

projektportfólió első elemeként részt vesz a Corvinus projektben. A Corvinus projekt egy 

magyarországi, nem hagyományos földgázmező megkutatását, mezőfejlesztését és kitermelését 

célzó beruházás. A projekt 50-50% tulajdon arányú vegyesvállalati struktúrában valósul meg 

az MVM CEEnergy Zrt. és a Horizont General LLC. részvételével, mely utóbbi az amerikai 

székhelyű Aspect Holdings LLC. leányvállalata. 

Ez a projekt is kiemelt közérdekű beruházás (308/2022. (VIII.11.) Kormányrendelet), szerepet 

kapott benne a megyei kormánybiztos (most főispán), a projekttel kapcsolatban nyilatkozott 

energiajogász, gazdaságpolitikai műhely vezetője és elemzője, befektetési társaság olaj- és 

gázipari elemzője. Azonban egyetlen hozzáértő szakember (olajmérnök, ezen belül 

tárolómérnök és termelőmérnök), geológus, geofizikus, szénhidrogén-bányászati szakértő, 

tanácsadó) véleményét sem kérték ki a médiumok. A koncessziós terület bányavállalkozója 

(engedélyese), az operátor és azok szakemberei sem nyilatkoztak arról, hogy milyen 

technológiával és technikával fogják feltárni és kitermelni – az eddig egy fúrással megtalált – a 

nem hagyományos földgáz előfordulást. Úgy gondolom, hogy a már nem aktív 

(nyugállományú), a szénhidrogén-bányászatban hosszú éveken át dolgozott szakemberek és az 

aktív dolgozók, sőt a széles közönség is megérdemelnék, hogy részletes, alapos és szakszerű 

tájékoztatást kapjanak erről a projektről. Ismeretes a makói nem hagyományos földgáz története 

is, reméljük, hogy ez a projekt nem úgy jár, mint a makói, vagy mint a battonyai! 

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az egyik hírportál (hvg.hu) megkérdezte Csallóközi 

Zoltánt, a Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnökét (vegyipari 

gépészmérnök, Fővárosi Gázművek egykori igazgatója), aki szakszerűen és lojálisan a 

következőket mondta: „A hazai földgázmező kutatásban a legbiztatóbb hely Nyékpuszta, ám a 

földgáz ott is legalább 3500-4000 méter mélyen van, és ennek a kitermeléséhez speciális 

technológia kell…ha a Nyékpuszta melletti gázmezőnél sikeresen ki tudnák termelni a földgázt, 

az azért lenne bíztató, mert az országban több, hasonló adottságú területen hiába próbálkoztak 

korábban.” Ezek a hazai nem hagyományos földgáz előfordulások Nyékpusztán kívül (2018): 

Balotaszállás–Mély, Hódmezővásárhely, Makó, Makó-árok I., Mindszent, Szabadkígyós, 

Berettyóújfalu és Gyulavári. Összes kezdeti földtani vagyonuk1 3926,4 milliárd m3. Eddig csak 

Berettyóújfalu termelt 37,4 millió m3-t. 

 

 
Nyékpuszta-3. kút 

id. Ősz Árpád 

  
 

1 Kezdeti földtani vagyon: A földfelszínen vagy a felszín alatt természetes módon, hagyományos vagy nem 

hagyományos előfordulásokban/telepekben található szénhidrogén teljes (kitermelhető és nem kitermelhető) 

mennyisége, beleértve a kitermelt, a felfedezett és a fel nem fedezett (reménybeli) vagyonrészt. 

 



 

 19 

Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek, 

emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban 
(Folytatás) 

XXI. 

 

Falfestmények III. 

 

Big Lake (Texas, USA) 

Frank T. Pickrell kutatási területet bérelt Big Lake település környékén és 1921. január 8-án 

megkezdték a Santa Rita No. 1 fúrás mélyítését. A kétfős legénységgel dolgozó ütveműködő 

fúróberendezés 646 napja dolgozott, amikor 1923. május 27-én 3050 láb (~930 méter) 

mélységben megütötték a „Big Lime” névre keresztelt formációt. Május 28-án kőolaj és földgáz 

termelést kaptak, a megtalált mezőt elnevezték Big Lake mezőnek. Ez a kút volt a Perm-

medence első kútja, és ebben a medencében a későbbiek folyamán óriási szénhidrogénmezőket 

találtak. A kutat 1990-ben – csaknem 77 év termelés után – végleg felszámolták. A Santa Rita 

No. 1 kútnak állít emléket ez a falfestmény. 

 

 
 

Oil City (Louisiana, USA) 

Négy évvel azután, hogy Dél-Louisianában kőolajat találtak, a Caddo Lake Oil and Pipe Line 

No. 1 fúrásával a J. S. és W. A. Savage testvérek is kőolajat találtak az észak-louisianai Caddo 

Parish mezőben 1905. március 28-án 1 556 láb (~474 méter) mélységben. A kutat 1905 

júliusában kezdték el továbbfúrni és 1906. január 3-án földgáztermelő kúttá képezték ki. 

Gyorsan követték egymást az észak-louisianai kutatófúrások és 1910-re már csaknem 20 000 

munkás dolgozott Oil Cityben és környékén. A környékbeli sikeres kőolajkutatás folytatásaként 

a Gulf Refining Company a Caddo-tóba telepítette a Ferry Lake No.1 fúrását. Az 1911-ben 

2185 láb (~666 méter) mélységig lefúrt kút 450 hordó (~72 m3 ~61 tonna) kőolajat termelt 

naponta. Ezt volt az első vízre telepített fúrás, az offshore (tengeri) fúrások előfutára. A 

vontatóhajókból, uszályokból és úszó cölöpverőkből álló flottával a Caddo-tóba 10 acre 

(~40 050 m2) területeken 600 lábanként (~180 méter) fúrási- és termelőfedélzeteket építettek. 

Ezt ábrázolja egy ház falára festett kép Oil Cityben. 
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San Antonio (Texas, USA) 

San Antonio a második legnépesebb város Texasban és a hetedik az Amerikai Egyesült 

Államokban. San Antonio a dél-texasi szénhidrogén-termelés központja, a városban több mint 

80 kőolaj- és földgázvállalat központja található. Egy ház falán Texas jellemzői: a 

marhatenyésztés, a szabad vadászat, a nagy mezők, a cowboy és a kőolajbányászat látható. 

 

 
 

Neuquen (Patagónia, Argentína) 

Az argentin palagáz vagyon 47,9 gigatonna (47,9 109 tonna, 1000 m3 földgáz = 1 tonna), amely 

többsége a Mapucse - indiánok lakta területen van. A nem hagyományos földgázt gazdaságosan 

csak sűrű kúthálózattal és masszív rétegrepesztéssel lehet kitermelni. A British Petroleum (BP) 

és a Royal Dutch Shell (Shell) multinacionális szénhidrogén-társaságok 2017-ben 1 milliárd 

angol fontot szándékoztak befektetni a patagóniai palagáz programba. A főleg 

gyümölcstermesztésből élő lakosok rétegrepesztések és a sűrű kúthálózat elleni tiltakozásai 

közé a falfestmények készítése is hozzátartozott. 
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Baku (Azerbajdzsán) 

A Kaszpi-tenger területén található a világ harmadik legnagyobb kőolaj- és földgázlelőhelye. 

A geológiai kutatások 10 milliárd hordó (~1 590 000 000 m3 ~1 351 500 000 tonna) kőolaj és 

48 ezer milliárd köbméter földgáz biztos készletet jeleznek, míg további 233 milliárd 

(~37 047 000 000 m3 ~31 489 950 000 tonna) hordó kőolajat feltételeznek 50%-os 

valószínűséggel. A vízterületet körülvevő öt országra jellemző a befektetések iránti igény, a 

rossz infrastruktúra és az idejemúlt termelési technológia. A poszt-szovjet térségben történő 

energiahordozó-kitermelést az is nehezíti, hogy a Kaszpi-tengerrel határos országok továbbra 

sem tudnak megállapodni a tengerfenék jogi státusáról, vagyis a határok kérdése nem rendezett. 

Bakutól 5 km-re lévő Illics – öbölben egy elhagyott munkásszálló falára festették a „Kaszpi 

kincse” képet 1997 áprilisában. 

 

 
 

La Paz (Bolívia) 

Már 1956-ban elkészült, de csak 2011 februárjában került fel az állami tulajdonú Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolívianos (YPFB) székházának bejáratához a „Bolíviai kőolaj története” 

(History of Bolivian Petroleum) falfestmény. 
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Cochabamba (Cercado, Bolívia) 

A Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolívianos (YPFB) 1936. december 21-én létrehozott  

állami tulajdonú társaság, amely a kőolaj- és földgáz kutatásával, feltárásával, kitermelésével, 

feldolgozásával és a feldolgozott termékek forgalmazásával foglalkozik. Az YPFB az egyik 

legnagyobb társaság Bolíviában. Kettő kőlajfinomítója van: Cochabamba és Santa Cruz de la 

Sierra városokban. A cochabambai kőolajfinomító kerítését tengeri fúróberendezések 

falfestménnyel dekorálták ki. 

 

 
 

Lago Agrio (Sucumbios, Ecuador) 

A Texaco Petroleum Company (TexPet) 1964-ben kezdte meg a kőolajkutatást az ország 

északkeleti részén, egy őslakosok által lakott területen. 1967-ben találták meg a kőolajat a 

Largo Argio területén és 1972-ben kezdték meg a termelést. A koncesszió 1992-ben lejárt és 

egyedüli tulajdonosként az állami tulajdonban lévő Petroecuador folytatja a kutatást és a 

termelést a környéken. A Largo Agrio mező nemzetközileg is ismert az óriási kőolaj-

szennyeződés által okozott súlyos ökológiai problémákról. A falfestmény az ecuadori amazon 

küzdelmét szimbolizálja a kőolajszennyezés ellen. 
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Lucknow (Uttar Prades, India) 

Az indiai Petroleum Conservation Research Association (PCRA) által kiírt „Üzemanyag 

megtakarítás” (Fuel Conservation) rajzpályázatot a Lucknow Egyetem kerítésére lehetett 

felrajzolni. 

 

 
Bagdad (Irak) 

A koronavírus járvány által okozott drámai kőolajtermelés- és kőolajár csökkenés 

nagymértékben befolyásolta az iraki gazdaságot is. A kőolaj termelésének csökkentése elleni 

tüntetés egyik résztvevője pihen a „Nekem szükségem van a kőolajamra” (I want my oil) 

falfestmény tövében. 
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(Folytatjuk)                                                                                                  id. Ősz Árpád 

 

 

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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