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Tisztelt Tagtársak! 

 

Örömmel értesítem tisztelt tagtársainkat, hogy az SZJA civil szervezetek részére felajánlható 

1%-ból a 2021-es adóév után tagtársaink felajánlásának köszönhetően Egyesületünk részére 

 

1.002.077Ft-ot  

 

utalt át a NAV. Minden felajánlónak köszönjük a segítséget! 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Ismét ülésezik az Elnökség 
 

Egyesületünk Elnöksége 2022. október 5-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel tartja soron 

következő ülését. 

 

Helyszín: OMBKE székház és Zoom meeting (online) 

 

Az Elnökségi ülés napirendje: 

 

1. Elnöki megnyitó  

Előadó:  Dr. Hatala Pál, elnök 

2. Az SZMSZ egyeztetése 

Előadó: Lengyel Károly, az Alapszabály Bizottság elnöke 

3. Egyebek 

 

Aki online kíván részt venni az ülésen, ezen a linken keresztül léphet be. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

  

https://meet.google.com/dkp-doeh-dve


 

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 

 

Magyarországi Bányászati Múzeumok és Kiállítóhelyek III. 

konferenciája 
Dorog, Reimann Bányászattörténeti Miniverzum, 2022. szeptember 23. 
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Hazánk legnagyobb tematikus múzeumi hálózata a több mint hatvan múzeumból álló 

bányászati és kohászati múzeumok együttese. A magánszemélyek által létrehozott és 

üzemeltetett kiállítóhelyektől az országos hatáskörű múzeumokig számos, a bányászat és a 

kohászat történetét és múltját, technológiáit, műszaki kultúráját bemutató intézmény található 

az országban. A Dorogi Reimann Bányászattörténeti Miniverzum, az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesület és Dorog Város Önkormányzata felelősséget érezve 

szakmáink emlékei, a bányász- és kohásztörténelem, az általános értelemben vett 

szakmakultúrák megőrzése iránt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2022. szeptember 

23-án megrendezte a magyarországi bányászati és kohászati múzeumok harmadik 

konferenciáját.  

A konferencia célja az általános helyzetértékelés, a legújabb múzeumi módszerek és 

fejlesztések ismertetése, valamint a kiállítóhelyek munkájának összehangolása, kölcsönös 

erősítése volt. Célunk, hogy párbeszédet kezdeményezzünk a közös érdeklődési körökbe 

tartozó kérdésekről, és segítsük a múzeumokban dolgozókat és a fenntartásukért felelősöket az 

intézmények fejlesztésében és minél korszerűbb működtetésében.  

 

A program két helyszínen került megrendezésre. 

 

Délelőtt a József Attila Művelődési Központban Bánhidi József, a Bányász Szakszervezeti 

Szövetség és a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány vezetője, Annavölgy 

polgármestere nyitotta meg a konferenciát, majd a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum 

vezetője, Szabó-Berghauer Zoltán köszöntötte a résztvevőket, és mutatta be az intézményt, 

annak történetét és kialakítását. 

Elsőként Mednyánszky Miklós, az OMBKE Múzeumi, emlékhelyi és kegyeleti helyi 

bizottságának vezetője adott tájékoztatást a bányászati és kohászati múzeumok 2022. évi 

helyzetéről. Elmondta, hogy a pandémia miatti kétéves kényszerszünet után intézményeink 

hatalmas lendülettel indultak újra, nagyon sok látogatót fogadtak és számos, példamutató és 

követendő programot, akciót szerveztek. Részt vettek országos rendezvényeken is, csak a 

júniusi Múzeumok Éjszakáján több mint 3300 látogató fordult meg kiállítóhelyeinken. 

Ezt követően Hartyán Csaba a Bányászkör Instant Túrák mozgalom vezetője mutatta be a 

túramozgalmat. Elmondta, hogy már több mint kétezren teljesítették a túrák egyes köreit, s 

tervük továbbfejleszteni a csoportos, vezetett és egyéni túralehetőségeket.  

Kovács Zoltán, a Pilisszentiváni helytörténeti Egyesület elnöke bemutatta legfiatalabb 

kiállítóhelyünket, a 2021-ben megnyitott Pilisszentiváni Bányászati Kiállítóhelyet. 

A következő előadó, a Tatabányai Múzeum igazgatóhelyettese, Kiss Vendel részletesen 

bemutatta a tatabányai skanzen, az egykori XV-ös akna történetét, külön kitérve a 

járványhelyzet utáni újbóli megnyitásra és az ott szervezett családi és közösségi programokra, 

valamint az általuk megindított örökbefogadási programra. Ez utóbbi révén a skanzenben őrzött 

gépek, szerkezetek megóvása, adott esetben javítása, felújítása is megtörténik. 

A program délután a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban folytatódott. 

Itt került megrendezésre a „Bányászat a kisgrafikában” című kiállítás, amely bemutatja azt a 

sok évtizedes tevékenységet, amelynek során művészek, grafikusok ábrázolták a bányászatot 

az 1940-es évek végétől. A kiállítást Vasné dr. Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár 

tudományos kutatója, a Kisgrafika barátok körének vezetője nyitotta meg érdekfeszítő 

előadással. A kiállítás egy hónapon át tart nyitva. 

A délutáni programban Mednyánszky Miklós bányászati műemlékekről szóló könyvének 

bemutatója után dr. Szemán Attila, a Központi Bányászati Múzeum főmuzeológusa mutatta be 

a brennbergbányai egykori gépház és kiállítóhely történetét, és beszélt a következő időszak 

tervezett felújításáról. 
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A kiállítás megnyitója 

  
Szemán Attila előadása Kovács Zoltán előadása 

  
Délelőtti helyszín Délutáni helyszín 

 

Ezt követően Szente Tünde, az OMBKE Dunaújvárosi Szervezetének tagja, várostörténész 

előadását hallgathattuk meg a Dunai Vasmű Gyártörténeti gyűjteményéről, a hozzá tartozó 

szabadtéri kiállítóhely kialakításáról, történetéről és a fennmaradásáért tett erőfeszítésekről. 

A konferencia hivatalos részének lezárását követőn a jelenlévők kötetlen beszélgetésen, 

tapasztalatcserén vitatták meg a bányászati és kohászati múzeumokkal kapcsolatos aktuális 

kérdéseket. Egyetértettek abban, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben ki kell alakítani 

valamilyen közös fellépés lehetőségét. 

 

 

Mednyánszky Miklós 
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M E G H Í V Ó 
 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a  

Magyar Bányászati Szövetség 

 

 

ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIÁT 
szervez 

 

 

2022. november 9-11. között 
 

a bányászatban, energetikában és a geotermiában tevékenykedő felső- és középvezetők, a 

fejlesztésben érintett szakemberek részére 

a hazai bányászatot, energetikát és geotermiát érintő aktuális kérdésekről, kitekintéssel az 

alternatív megoldásokra 

 

Helyszín:  

Herceghalom, ABACUS Business & Wellness Hotel**** 

 

Regisztrálni a digitális JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével lehetséges 

 

2022. november 5-ig 

 

Bankszámlaszámunk: 

 

K&H Bank 10200830-32310119-00000000 
 

Kérjük, hogy személyesen, vagy munkatársai aktív részvételével járuljon 

hozzá a rendezvény sikeréhez! 

 
Budapest, 2022. október 3. 

 

Jó szerencsét! 

 

 

Dr. Hatala Pál Homonnay Ádám 

elnök elnök 

OMBKE MBSZ 

 

https://forms.gle/bPeZAbNqKRRKz8wQ8
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A konferencia kiemelt támogatói: 

 

  
 

A konferencia főbb témakörei: 
- A bányászati szakigazgatás aktuális kérdései. 

- A bányászat és a szénhidrogénipar szerepe, helye és lehetőségei a nemzetgazdaságban és az 

energetikában. 

- A hazai nyersanyag erőforrások és a geotermikus potenciál hasznosítási lehetőségei. 

- Új fejlesztések és technológiák, megvalósításuk lehetőségei és feltételei. 

- A kő- és kavicsbányászat aktuális kérdései. 

- Az alternatív lehetőségek jelenlegi státuszának bemutatása, a bányászati kapcsolódási 

pontokkal. 

A konferencia előadói az államigazgatás, a hatóságok, a bányászatban és szénhidrogéniparban, 

energetikában, valamint a geotermiában tevékenykedő intézetek, szervezetek, vállalkozások 

képviselői. 

A konferencián lehetőség nyílik kérdések és hozzászólások megvitatására is. 

 

Regisztrációs díjak*: 
 
3 nap Kedvezményes: Early Birds** vagy OMBKE tag: 80 000 + ÁFA 

 Teljesárú:  90 000 + ÁFA 

1. nap Kedvezményes: Early Birds** vagy OMBKE tag: 45 000 + ÁFA 

 Teljesárú:  52 500 + ÁFA 

2-3. nap Kedvezményes: Early Birds **vagy OMBKE tag: 52 500 + ÁFA 

 Teljesárú:  60 000 + ÁFA 

*A regisztrációs díj a szállás és a reggeli költségét NEM tartalmazza! 

**Az „Early Birds” regisztrációra október 10-ig van lehetőség! 

 

A konferencia résztvevői kedvezményes áron foglalhatnak szállást: 

Standard szoba 2 fő részére: 27.250,- + ÁFA/éj 

Standard szoba 1 fő részére: 24.020,- + ÁFA/éj 

Superior szoba 2 fő részére: 30.910,- + ÁFA/éj 

Superior szoba 1 fő részére: 27.680,- + ÁFA/éj 

Junior lakosztály 2 fő részére: 36.960,- + ÁFA/éj 

Junior lakosztály 1 fő részére: 33.800,- + ÁFA/éj 

Deluxe suite 2 fő részére: 39.470,- + ÁFA/éj 

Deluxe suite 1 fő részére: 36.230,- + ÁFA/éj 

 
Büféreggeli ára, melyet a szobaár nem tartalmaz: 4.545 Ft + Áfa (5%)/nap 

Az árak a következő szolgáltatásokat tartalmazzák: szállás vitamin- és wellness-sarokkal; korlátlan internet-

elérés (Wi-Fi) a szobából, illetve a szálloda egész területén; az Abacus Spa élményfürdő üzemelő egységeinek (25 

m hosszú úszómedence, jakuzzi, finn- és infraszauna, tepidárium, gőzkabin és két kültéri jacuzzi) korlátlan 

használata; fitness-terem, fürdőköpeny, szabadtéri parkoló használata. Az idegenforgalmi adót áraink nem 

tartalmazzák, az a helyszínen külön fizetendő 18 éves kortól, mértéke: 400,- Ft/fő/éjszaka. 
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14:00 15:00 1:00 Regisztráció, szállás elfoglalása

14:30 15:00 0:30 Kávészünet

15:00 17:00 Plenáris előadások

Levezető elnök: Zelei Gábor

15:00 15:10 0:10 Megnyitó I. Hatala Pál (OMBKE)

15:10 15:20 0:10 Megnyitó II. Csizmadia Zsuzsanna polgármester

15:20 15:45 0:25 Kovács Pál (MEKH)

15:45 16:10 0:25 Steiner Attila (TIM)

16:10 16:35 0:25 Homonnay Ádám (MOL)

16:35 17:00 0:25

Mucsi Gábor (Miskolci Egyetem) - Képzési programok fejlesztése a Miskolci 

Egyetem Műszaki Földtudományi Karán a globális kihívások tükrében

18:00 19:30 1:30 Vacsora

20:00 22:00 2:00 Szakestély (Elnök: Kiss Csaba a. Balhés Charley)

 9:00 - Regisztráció

9:00 10:40 Szénhidrogén blokk

Levezető elnök: Szabó György

9:00 9:25 0:25 Ördögh Balázs (TDE IS)

9:25 9:50 0:25 Bretán Dávid (MOL)

9:50 10:15 0:25 Kajári Mónika (MOL)

10:15 10:40 0:25 Tiszavári Sándor (Vermilion)

10:40 11:00 0:20 Kávészünet

11:00 12:40 Alternatív blokk

Levezető elnök: Kőrösi Tamás

11:00 11:25 0:25 Nyikos Attila, Hidrogénszövetség

11:25 11:50 0:25 Kaderják Péter, Akkumulátor Szövetség

11:50 12:15 0:25 CCS – Hidi János, Cambridge Econometrics

12:15 12:40 0:25

Mérő Tamás (MFGT) - Felszín alatti hidrogéntárolási K+F programok 

ismertetése hazai földalatti gáztárolók esetében

12:40 13:55 1:15 ebéd

13:55 15:35 Energiabiztonság blokk

Levezető elnök: Törő György

13:55 14:20 0:25 Holoda Attila, OMBKE Energiabiztonsági Bizottság

14:20 14:45 0:25 Livó László (Marketinfo)

14:45 15:10 0:25

M. Pelczéder Ágnes - PannErgy-csoport, DroverDrill Kft. - A geotermikus 

energiahasznosítás kihívásai

15:10 15:35 0:25 Bóna Róbert (MVM Mátra Energia)

15:35 16:00 0:25 Kávészünet

16:00 17:30 SzTFH blokk

Levezető elnök: Törő György

16:00 16:25 0:25 Fancsik Tamás (SzTFH) - Lítium

16:25 16:50 0:25

Horváth Zoltán (SzTFH) - Hazai építőipari ásványi nyersanyag helyzetkép 

nemzetközi kitekintéssel

16:50 17:30 0:40 Káldi Zoltán (SzTFH)

19:30 22:30 3:00 Gálavacsora és borkóstoló (TDE IS)

9:00 11:05 Kő- Kavics Blokk

Levezető elnök: Kárpáti László

9:00 9:25 0:25 Böhm Balázs (COLAS Északkő) Tállya nagyberuházás bemutatása

9:25 9:50 0:25

Kertész Botond - Pozsár Sándor: Építőipari alapanyagellátás kihívásai 

napjainkban

9:50 10:15 0:25 Földesi Tamás: Robbantás kihívásai a kőbányászatban

10:15 10:40 0:25 Törő György

10:40 11:05 0:25 Farkas Géza - Perlit '92 - A magyar perlit múltja, jelene, jövője

11:05 11:30 0:25 Kávészünet és kiköltözés

11:30 11:55 0:25 BVH

11:55 12:20 0:25

Szanyi János (Szegedi Egyetem) Geotermikus energia volt, Geotermikus energia 

van, Geotermikus energia lenni fog!

12:20 12:45 0:25

Koroncz Péter, Fedorné Szász Anita, Ács Péter, Fedor Ferenc: Laboratóriumi 

vizsgálatok szerepe a kő- és kavicsbányászatban, fejlett technológiák 

alkalmazásának lehetőségei

12:45 13:10 0:25

Prakfalvi Péter (SzTFH) - Az archív földtani ismeretek felhasználásnak 

jelentősége. Esettanulmányok az SZTFH Adattárának adatai alapján.

13:10 14:10 1:00 Ebéd

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

2022. november 9. szerda

2022. november 10. csütörtök

2022. november 11. péntek
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Fantasztikus teljesítmény! 
 

Magyarfalvi Imre (76 éves) tagtársunk az OMBKE Dorogi Helyi Szervezeténél, miután a 

Rockenbauer Pál nevével fémjelzett "Másfélmilló lépés" Országos Kékkör összesen 2550 km-

es túráját már teljesítette, (lásd az ezért kapott jelvényeket) az El Camino "Szent Jakab" 

zarándok útja teljesítését tűzte ki célul. A cél a napokban megvalósult, a 324 km-t 14 nap alatt 

járta meg. Lásd az útról készített fotókat! 

 

  

 
 

Gratulálunk Imre! 

 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Korompay Péter 
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MEGHÍVÓ 

 

 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10:00-11:30-ig: 
❖  Megnyitó 
❖  Tiszteletbeli kohászavatás 
11:30-12:00-ig 
❖  Látványcsapolás a Fazola-kohónál - Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány 
11:00-15:00-ig: 
❖  „Kovácsok Zenéje”: Hogyan muzsikál egy kovács? Ismerd meg te is a kovácsmesterek zenéjét, munkáját a 

Fazola-kohó mellett. 
❖  Kovács mesterségbemutatók: A kézi kovácsolás technikája. 
❖  „Határ a csillagos ég!”: Űrmérnökség Miskolcon - Miskolci Egyetem, Anyag- és Vegyészmérnöki Kar 
❖  Földtudományi bemutató - Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar 
❖  Öntészeti bemutató és foglalkozás kicsiknek és nagyoknak - Miskolci Egyetem, Anyag- és Vegyészmérnöki Kar 
❖  Anyagtudományi játszóház - Miskolci Egyetem, Anyag- és Vegyészmérnöki Kar 
❖  „Játékra fel!” - KAMA, a miskolci csapatjáték, mely a Massa Múzeum szabadtéri területén zajlik. Gyere és 

játssz velünk te is, vagy drukkolj kedvenc csapatodnak a Kama Bajnokságon! - Észak-Kelet Átjáró Egyesület 
❖  „Életre kel a Nagykalapács!”: Mesterségbemutató a Farkaskalapáccsal a Vizikerekes hámorban  
❖  Hogy készült a diósgyőri sín?: Hengerlési bemutató a Vasverő Hámorban 
❖  Múzeumpedagógiai foglalkozások felnőtteknek, gyerekeknek - Kohászati Gyűjtemény 
❖  Tárlatvezetések 12:00-tól, 13:00-tól - Kohászati Gyűjtemény 
❖  „Emelem kalapom!”: Gombaismereti bemutató és játékos gyermekfoglalkoztató - Miskolci Gombász Egyesület 
❖  Ipar - Gazdaság: Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Mérnöki Kamara beszélgetős programja. 
❖  Szakmai bemutatkozó programok: ÉSZAKERDŐ Zrt.; Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és 

Szakképző Centrum 
12:00-12:30-ig: 
❖  "Színpadi percek" - Montázs Egyesület ifjú színjátszói szemelvényeket adnak elő a Fazola Henrik életét 

bemutató Kriston Béla Megszállott című regényéből. 
 

A RENDEZVÉNY IGYENESEN LÁTOGATHATÓ! 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

 

www.mmkm.hu 

XV. FAZOLA FESZTIVÁL 
Időpont: 2022. október 08., 10:00-15:00-ig 
Helyszín: MMKM Massa Múzeum 
         3517 Miskolc-Újmassa, Ómassai út 

További információ: 
+36 30/ 836 47 10 
+36 30/ 836 47 36 

EKMITA 
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Múzeumok Őszi Fesztiválja (XV. Fazola Napok) 

Október 8. szombat, 

SZABADTÉRI RENDEZVÉNY A FAZOLA MŰEMLÉKKOHÓ 

TÉRSÉGÉBEN (MASSA MÚZEUM) 

Helyszín: Újmassa (10 órai kezdettel) 

Fémöntési, földtudományi bemutatók, „Határ a csillagos ég!”: Űrmérnökség, 
Kovácsok zenéje,  vízikerekes kovácsolás, Hogy készült a diósgyőri sín? 
hengerlés, népi kismesterségek, erdész erdei iskola, Gombaismereti bemutató, 
látványcsapolás a műemlékkohóból, tiszteletbeli kohász avatás, anyagtudományi 

játszóház, múzeumpedagógia, múzeumi tárlatvezetés ,  Ipar-Gazdaság –

beszélgetős  program (B.A.Z. Mérnöki Kamara)  

 

A rendezvény támogatói: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Országos Bányászati és Kohászati Egyesület 

B.A.Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara FÉMALK Zrt. 

Megépszer Kft.                                                                D&D Drótárú Zrt 

Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Kar ÉSZAKERDŐ Zrt. . 

   Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar B.A.Z. Megyei Mérnöki Kamara 

Magyar Öntészeti Szövetség Dr. Fegyverneki György 

K+K Vas Kft                                                                   ÉSZAKMÉH ZRt 

    

   

 . 

  

  

 . 

  

 

 
 

Északkelet-Magyarország 

Ipartörténetének Ápolásáért 

Alapítvány 

 

 

 

200 éve született Péch Antal 

Jubiláló selmecbányai alapítású tanszékek a 
Miskolci Egyetemen  

Emlékülés 

2022. október 7. 

Miskolc-Egyetemváros 
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Öntészettörténeti és Múzeumi Szakcsoport 

 

 

M E G H Í V Ó 

 

Figyelem! Időpont változás! 

 

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

Öntészettörténeti és Múzeumi Szakcsoport  

 

2022. október 12-én (szerdán) 14 órai kezdettel 

Péch Antal „tájékoztató”-névtábla avatást és helyi megemlékezést tart 

a Péch Antal Emlékév részeként. 

 

Helyszín: 1029 Budapest, II. kerület Péch Antal utca 1. (szabad tér), 

 

NAPIREND: 

 

1. Budapest II. kerület polgármestere rövid köszöntőjében átadja az utca, és a kerület 

lakóinak az utca névadójára, Péch Antal bányamérnökre és munkásságára emlékeztető 

utcatáblát. Ez évben van az utca névadója születésének 200-dik évfordulója. 

2. Az OMBKE képviselője méltatja Péch Antal munkásságát rövid beszédében. 

Az ünneplő, megemlékező társaság átmegy a Klebelsberg Kultúrkúriába a 

gyalogösvény (kb. 150 m) és 3 megálló az 57-es busszal, ami közvetlenül a Kultúrkúria 

előtt áll meg. 

Ott süti és üdítő várja a vendégeket, ünneplőket, lehet előadás, lehet szabad beszélgetés. 

3. Előadás: Péch Antal élete, munkássága. Helye: A II. Kerület hidegkúti Klebelsberg 

Kultúrkúria (1028 Budapest, Templom utca 2.) egyik előadóterme. 

4. Kötetlen beszélgetés, amelyre tisztelettel várja a kedves vendégeket a kerület 

Önkormányzata és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. 

 

Szíves megjelenésükre számítunk! 

 

 

Jó szerencsét! 

 

 

Káplánné Juhász Márta 

szakcsoport titkár sk.  
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Meghívó a Múzeumok Őszi Fesztiváljára 
 

Az Alumíniumipari Múzeum idén is részt vesz a Múzeumok Őszi Fesztiválján, aminek 

keretén belül október 8-án szombaton, 10:00-tól 16:00-ig szeretettel várjuk az családokat, 

iskolai csoportokat, baráti társaságokat az újra felhasználhatóság jegyében madáretető-, és 

ékszerkészítő, kreatív foglalkozásunkra. 

A programban találkozhatnak a hasonló érdeklődésű fiatalok, akik egymással 

megoszthatják személyes tapasztalataikat, miközben hasznos madáretetők, látványos ékszerek, 

kiegészítők készülnek az alumíniumdobozokból és azok nyitófüleiből. A programokkal a 

hivatalos központi honlapon is szerepelünk. 

Látogatóinkat forró teával várjuk, a foglalkozás végén mindenki egy madáretetővel 

vagy egy látványos, új ékszerrel térhet haza. 

Diák csoportoknak, családoknak kedvezményes a belépő. 

Kérem lehetőség szerint népszerűsítsd programunkat! 

 

Információ és regisztráció: 

06 30 693-3498 

8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. 

aluiparimuzeum@kozlekedesimuzeum.hu 

 

Köszönöm a segítséget, várunk Téged, és mindenki mást szeretettel! 

 

Jó szerencsét! 

 

Csontos Zsuzsanna 

Múzeumi közművelődési szakember 

MMKM Alumíniumipari 

 

 

Munkavédelmi kerekasztalbeszélgetés Dr. Káldi Zoltánnal 
 

Tisztelt Tagtársaink! 

 

Az OMBKE Kő- Kavics- és Ásványbányászati Szakcsoport 2022. október 05-én (szerdán) 

15:00-17:00 között online kerekasztal beszélgetést szervez, meghívott vendégünk Dr. Káldi 

Zoltán országos bányakapitány. 

 

A beszélgetés célja, az iparban és a Bányászati Szakigazgatásban dolgozó szakemberek 

munkavédelem területét érintő szakmai konzultációja. A konzultáció jó lehetőséget teremt az 

iparág munkavédelmi tudatosságának fejlesztésére, a munkavédelem területét érintő 

információk megosztására és a felmerült kérdések megvitatására. 

 

A fórum MS Teams-en keresztül kerül megtartásra, melyre előzetesen e-mail cím megadásával 

lehet regisztrálni, a következő címen: kuris.kata@gmail.com 

 

Jó szerencsét! 

 

OMBKE Kő- Kavics- és Ásványbányászati Szakcsoport vezetősége 

  

http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=13
mailto:aluiparimuzeum@kozlekedesimuzeum.hu
mailto:kuris.kata@gmail.com
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MEGHÍVÓ 
 

Tisztelt Kolleginák és Kollégák! 

 

A Budapesti Szakosztály és a Bányamérő szakcsoport őszi kirándulását 2022. október 

16-án vasárnap Aurélia napján, tartja meg. 

A kirándulás célpontja Óbuda Kiscelli Múzeum meglátogatása. 

A program:  

9:30 - Találkozó helye Budapest III. kerület Kiscelli út Bécsi út Sarok. 

10:30 órától indul a vezetett a múzeum látogatás, padlástól a pincéig. 

Vezetőnk az intézmény igazgatója lesz, így a romtemplom kazamatájába is lejutunk. Az 

időszaki kiállításokat is egyénileg bárki megnézheti. A résztvevők igénye szerint egy rövid sétát 

teszünk a kastélyparkban, megnézzük a kálvária stációit és a hozzá tartozó kápolnát. Remélem 

nem ér bennünket csalódás és még mindig rendben találjuk ezeket. Pár éve felújították. 

A séta végén betérünk egy étterembe, ahol már várnak minket. 

Beer Burger BBQ Bár étterem 1037 Budapest Kolostor út 18. 

Fontos, hogy október 6-ig jelezzétek részvételi szándékotokat hollosi53@freemail.hu, vagy 

telefonon 06 20 368 47 63. 

Ajánlott, túra jellegű cipőben jönni. Szeretettel várunk mindenkit, érdeklődő családtagjaikkal 

együtt. Utazás ajánlott tömegközlekedéssel, de természetesen gépkocsival is lehetséges. A 

gépkocsival érkező kollégák a múzeum melletti parkolóban meg tudnak állni. Ők elég, ha 

10:10-re érkeznek oda. 

Kérek mindenkit az aktuális egészségügyi szabályok betartására. 

Baráti üdvözlettel. 

Hollósi László 

 

Bányásznap Tapolcán 
 

Az OMBKE helyi csoportja, a Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló 

Egyesület, a Bauxitbányász Szakszervezete és a Tanúhegyek Egyesület Tapolcán, 2022. 

szeptember 9-én tartotta meg az idei bányásznapi ünnepséget.  

A “Bauxitbányászok” szoborkompozíciónál a bányászhimnusz eléneklése után rövid 

ünnepi beszédet Podányi Tibor mondott. Kihangsúlyozta, hogy a bányászat szerepének, 

fontosságának széleskörű és hivatalos felismeréséhez olyan krízis kellett, mint amit most élünk 

át. Ez a szemléletváltás a központi bányásznapon elhangzott miniszteri beszédben és más állami 

megnyilvánulásokban is megmutatkozott. 

Ezután a város nevében Dobó Zoltán polgármester és Buzás Gyula képviselő koszorúzott, 

majd Kis István, Székely Jenő, és Ángyán Györgyné helyezték el a bányász szervezetek 

koszorúit, és a közel 50 fős ünneplő közönség elénekelte a „Tisztelet a bányász szaknak” 

énekünket. 

A rendezvény a Tamási Áron Művelődési Központban folytatódott, ahol bányász 

tiszteletadás mellett Podányi Tibor megemlékezett a három nappal korábban elhunyt Orbán 

Tibor tagtársunkról, a TKBHE korábbi elnökéről, Tapolca város díszpolgáráról.  

Ez után Podányi Tibor az OMBKE 40 éves jubileumi emlékérmét adta át Kolláth 

Jánosnak, aki korábban azt nem tudta átvenni, és megemlítette, hogy Boda Ervin tagtársunk 

miniszteri elismerésben részesült a központi bányásznapon, majd Székely Jenő, a BBSZ elnöke 

emléklapot és bányász korsót adott át a jubiláló szakszervezeti tagoknak. 

Az összejövetel ezután csendes baráti beszélgetéssel folytatódott egy tál étel és némi 

sörök, fröccsök mellett. 

 

PT  

mailto:hollosi53@freemail.hu
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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 

54. Bányagépészeti és 

Bányavillamossági Konferencia 

Balatongyörök szeptember 29-30.  

Fazola Napok Miskolc október 7-8  

60 éves a Hajdúszoboszlói 

földgázbányászat" - Szakmai nap és 

Szakestély 

Hajdúszoboszló október 14-15.  

Országos Bányászati Konferencia Herceghalom november 9-11.  

Bányamérő Fórum OMBKE székház november  

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november  

Szent Hubertus-Szent Borbála 

Emlékülés 

Kecskemét december 2.  

Központi Szt. Borbála-napi 

ünnepség 

  egyeztetés 

alatt 

Luca-napi Szakestély Budapest december 9. vagy 

10. 

 

 

  



 

 

 

 

15 

In Memoriam Harrach Walter 
 

Egyesületünk legidősebb, 98 éves tagtársa, Harrach Walter, okl. vegyészmérnök (Fémkohászati 

szako.) tiszteletére tartottak gyászmisét a rokonok, barátok, ismerősök a Budapesti, Krisztina 

téri kat. templomban 2022. szeptember 30-án. 

Harrach Walter Egyesületünknek több, mint 73 éve (1949 óta) volt odaadó tagja. 

A gyászmise végén a tájfutó barátok, az OMBKE képviselője, a "Kolping iskolarendszer" 

Németországból érkezett képviselője és egy barátja tartott megemlékezést. 

Az OMBKE képviseletében Molnár István, okl. km. olvasta fel a Molnár István és Hajnal János, 

okl. km. által írt megemlékezést. 

Egyesületünket képviselte még elnökünk, Hatala Pál is. Említett tagtársaink ismerték és 

tisztelték Harrach Waltert, a kollégái voltak az elhunytnak. 

Harrach Walter temetését szűk családi körben tartotta meg a család. 

 

 
A fényképen Molnár István, a megemlékezést felolvasó tagtársunk látható. 

 

A megemlékező beszéd szövegét lentebb olvashatják. 

 

 

Hatala Pál 
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Kedves Walter! 

 

Eljött a nap, amitől előre féltünk.: a BÚCSÚ!  

Sajnos az elmúlt években nem tudtunk már találkozni, pedig Te mindig mindenhova pontosan 

és vidáman érkeztél. Most búcsúzni jöttünk Tőled az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület, annak 155. évfolyamában járó szaklapja a Bányászati és Kohászati Lapok, továbbá 

a magyar alumíniumipar nevében. 

Egy kis visszapillantást engedj meg Magadról, hogy emlékünkben tovább éljen.  

A bécsi nagyszülős gyermekéveket követően már a szombathelyi premontrei rendi 

gimnáziumban kötöttél barátságot a kémiával, kitartó munkádnak eredményeként aztán a József 

Nádor Műszaki Gazdaságtudományi Egyetemen1946-ban vegyészmérnökké avattak. Persze 

nem volt sima ez az út. Előbb meg kellett tanulnod magyarul, évfolyamelsőnek kellett lenni a 

gimiben, aztán túlélni a háborús borzalmakat. Nem sokan mondhatják el, de Te túlélted az 

amerikai légierők 1945 februári drezdai bombázását. Utána jött a diploma, majd a zűrzavaros 

álláskeresések közt, végre talán a szerencsével is találkozhattál: egy új iparág, új szakma 

úttörője lehettél, és ha azt halljuk, hogy műkorund vagy kádkő, mindenkinek Harrach Walter 

jut az eszébe. Gyáralapító lettél Mosonmagyaróváron. Üzemi - szakmai munkásságod az 

olvasztott – öntött tűzállóanyagok gyártástechnológiai fejlesztései kapcsán hat szabadalmad az 

1971-ben a Bécsi Feltaláló Vásáron kapott aranyérem koronázta meg. Tapasztalatokkal 

felvértezve, több kiváló nyelvtudásodnak következtében, a cég majd az iparág utazó 

nagykövetévé váltál, a témában sikeres szakmai konferencia hagyományt is teremtve.  

A fővárosba kerülve aztán megjártad a Pozsonyi úti Alumíniumipari székház mindhárom cégét: 

Az ALUTERV-ben a szellemi termékek külkereskedelmét, az ALUKER-ben a 

timföldkereskedelmet koordináltad, végül a MAT-ban az Iparpolitikai osztályt vezetted 1987-

ig. Mindenhova kellettél! Közben jelentős UNIDO szakértői munkák részese voltál, többek 

közt: Mozambikban, Sri Lankán.  

A nyugdíjazásoddal aktivitásod csak fokozódott. Már 1978 óta a nagy múltú BKL Bányászati 

Kohászati Lapok szerkesztője voltál, majd több mint 25 éven át a Fémkohászat rovat vezetője. 

Elsőként éreztél rá a jövő aktualitásaira, ha kellett személyesen vagy akár a család bevonásával 

biztosítva a tartalom mellett az időben való megjelenést! Közben minden vonatkozásban 

támogattad a fiatal szerzők kibontakozását. Tolmácsoltál, fordítottál segítőkészen és 

rendületlenül. 

Számunkra itt, akik az OMBKE nevében búcsúzni jöttünk, a meglepő dátum, hogy már 1949-

től egyesületi tag voltál. 1951-től a helyi szervezet alapító titkára, 1973-ig, amikor az 

alumíniumipar szakmai központjába kerültél, majd a Fémkohászati Szakosztály aktív 

vezetőségi tagja voltál. Több egyesületi emlékérem után 1997-ben megkaptad a legmagasabb 

Egyesületi tagsági kitüntető címet: Tiszteletei Tag lett!  

Az életutad több elismerést is kiérdemelt volna, de mindig objektív kritikai megnyilatkozásaid 

nem mindig szolgálták a saját érdekeidet. Az OMBKE kezdeményezésére bányászati-kohászati 

tevékenységedet 2005-ben Szent Borbála miniszteri kitüntetéssel ismerték el. 

Walter, nem olvasztottál és nem is öntöttél fémet, de nem is hengereltél alumíniumot, mégis az 

alumíniumipar megkerülhetetlen személye voltál. Emlékül – számtalan írásod mellett – 

„Alumíniumipari rajzolatok” – címen egy kis kötetet is ránk hagytál. Köszönet érte. Emellett 

aktívan szolgáltad a hazai szilikátipart és üvegipart is. 

Kedves Walter! Nagyon sokan búcsúzunk Tőled, szeretettel, fájdalommal és nagy 

hiányérzettel! Nyugodj békében! Mi emlékezni fogunk Rád! 

 

Budapest, 2022. szeptember 30. 

 

 

Molnár István és Hajnal János 
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II. Kárpát-medencei Földrajz és Földtudományi Verseny 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Idei versenyt az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület koordinálása mellett 

szervezzük. Péntek éjfélkor járt le a nevezési időszak, nagy örömünkre 65 csapat regisztrált (ez 

15-tel több, mint tavaly), ebből 8 Erdélyből és 3 a Felvidékről. 

 

A versenyről több információt a www.focik.hu oldalon találhatnak. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

elnök 

FÖCIK 

 

 

Geotóp napi kirándulások országszerte, október első és második hétvégéjén! A túrákra 

előzetes jelentkezés szükséges! 

 
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

Október eleje hagyományosan Geotópnapi kirándulások időszaka! Az idén 18 helyszínen, 19 

programon lehet megismerkedni a helyi földtudományi csodákkal, értékekkel. 

A részletekért keressék fel a Geotopnapok honlapját: http://geotopnap.hu 

Az egyes programokat itt is bemutatjuk: 

2022.10.01 Bél-kő Természetvédelmi Terület geotúra 2022  

2022.10.01 Nyirád külterület, volt kavicsbánya geotúra 2022 

2022.10.01 Kaszonyi-hegy geotúra 2022 - Vulkántúra a Beregben 

2022.10.01 Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület 2022 

2022.10.06 Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület 2022  

2022.10.08 Ördögtorony Tanösvény geotúra 2022 

2022.10.08 Túra a Gerecse szentélyébe – Pisznice 2022 

2022.10.08 Méhész-patak völgye geotúra 2022 - Kapos-hegyháti Natúrpark 

2022.10.08 Nagyharsány, Szársomlyó geotúra 2022 

2022.10.08 Békéscsaba - kerékpáros geotúra 2022 

2022.10.08 Madarasi Téglavető földtani képződmény Természeti Emlék geotúra 2022  

2022.10.08 Dörgicse geotúra 2022 

2022.10.08 Gánt-bányatelep geotúra 2022 

2022.10.08 Geotóp Nap Tatán a Geológus Kertben és a Kuny Domokos Múzeumban 2022 

2022.10.08 Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület 2022. 10. 08 

2022.10.08 Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület 2022. 10.08. 

2022.10.09 Mátraszőlős 2022 geotúra 

2022.10.09 Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület geotúra 2022 

2022.10.15 Haraszt-hegyi tanösvény (Csákvár) geotúra 2022 

  

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

http://www.focik.hu/
http://geotopnap.hu/
http://geotopnap.hu/node/195
http://geotopnap.hu/node/205
http://geotopnap.hu/node/189
http://geotopnap.hu/node/199
http://geotopnap.hu/node/190
http://geotopnap.hu/node/192
http://geotopnap.hu/node/202
http://geotopnap.hu/node/207
http://geotopnap.hu/node/193
http://geotopnap.hu/node/201
http://geotopnap.hu/node/198
http://geotopnap.hu/node/194
http://geotopnap.hu/node/206
http://geotopnap.hu/node/204
http://geotopnap.hu/node/200
http://geotopnap.hu/node/191
http://geotopnap.hu/node/196
http://geotopnap.hu/node/197
http://geotopnap.hu/node/203
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Dr. Hartai Évát EIT Women Leadership Award díjra jelölték! Szept 29-én indul a 

közönségszavazat, kérjük támogassák tagtársunkat! 

 
Kedves Tagtársak! 

 

Szeretnénk megosztani veletek az információt, hogy az EIT RawMaterials intézmény Hartai 

Éva címzetes egyetemi tanárt, területi szervezetünk elnökét jelölte egy európai uniós 

elismerésre, azoknak a nemzetközi projekteknek a sikeréért, amelyekben az elmúlt évtizedben 

dolgozott, elsősorban az ENGIE projekt koordinálásáért. A kitüntetés neve: 'EIT Women 

Leadership Award'. Európából 8 jelölt van erre az elismerésre, és egy szakmai zsűri döntése 

alapján az első három helyezettet díjazzák, plusz van egy közönségdíj is, a közönségszavazatok 

alapján. 

Bővebb információ a jelölés hátteréről: 

A jelölőbizottság ajánlója Hartai Éváról. 

 

Szeptember 29-én egy online rendezvény keretében a jelöltek rövid prezentációkat tartanak. 

Ezt követően megnyílik a szavazási felület, és október 11-ig van lehetőség szavazásra. 

Az EIT Women Leadership kategóriában az előadások délután 2 és 3 között lesznek. 

Ha megnyílt a szavazási felület, közzétesszük a linket, és mindenkit buzdítunk a szavazásra! 

 

Üdvözlettel, Móricz Ferenc 

 

 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S 

 

  

https://eitrawmaterials.eu/diversifying-geosciences-for-a-better-future/
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Múlt és jövő 
OMBKE-történet a helyi szervezet tükrében – Szakcsoportokban folyt a hetvenes 

években a munka 

 

Az egyesületi élet élénküléséről olvashatunk, ha fellapozzuk azt a bizonyos „kis piros könyv”-

et, amely a DUNAFERR Alkotói Alapítvány támogatásával, 1999. november 11-én, az 

OMBKE Vaskohászati Szakosztály Dunaújvárosi Helyi Szervezete és Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata közös szervezésében előkészített Magyar Tudomány Napja című 

rendezvény alkalmából jelent meg.  

Az 1970-es években erőteljes fellendülés jellemezte az egyesületi munkát. Az OMBKE 

Vaskohászati Szakosztályának irányításával végrehajtott szervezeti változásoknak köszönhető 

a szakcsoportok létrehozása. A tárgyi feltételek javulásában változást hozott a Műszaki Klub 

megnyitása, amellyel megteremtődött a rendszeres klubélet tárgyi feltétele, ez maga után vonta 

a taglétszám, a tagság számának növekedését és a taglétszám 200 fő fölötti stabilizálódását, 

majd a hetvenes évtized végére a 400 főt megközelítő taglétszámot.  

„A helyi szervezet keretein belül végzett egyesületi tevékenységünk a Dunai Vasmű termelési, 

gazdálkodási és fejlesztési, valamint a Főiskolai Kar oktatási és fejlesztési feladatainak 

teljesítésére irányult. A közreműködésünkkel szervezett OMBKE központi nagy rendezvények 

mellett az általunk lebonyolított konferenciák témáit mindenkor a vasmű és a főiskola 

igényeinek, illetve célkitűzéseinek megfelelően választottuk meg.”  

 

Főiskolai szakcsoport  

A Főiskolai Karon a hallgatók részére egy-egy szakmai napot rendeztek minden ágazaton, 

amelyekre ipari vezető szakembereket hívtak előadóknak. A Metallurgus- és Öntőágazaton 

szakmai klub is működött. Kialakult a Tudományos Diák Kör és az OMBKE közötti kapcsolat. 

A főiskolán fontos szerep jutott a hagyományápolásnak, az első éves hallgatók balekoktatáson 

vettek részt, amely balekavatással végződött. A végzős hallgatók a főiskolától szalag- és 

gyűrűavató szakestéllyel, a várostól pedig szalamander menettel búcsúztak el. 

 

Anyagvizsgáló szakcsoport 

Ez a szakcsoport az anyagvizsgálattal és minőségellenőrzéssel foglalkozók egyesületi 

tevékenységét, társadalmi formában történő szakmai továbbképzését fogta össze, taglétszáma 

35-40 fő között mozgott. Részt vettek a Nemzetközi Etalon Bizottság munkájában, az OMBKE-

GTE közös színképelemző szakbizottsága által szervezett rendezvényeken. 

 

Radiátor munkabizottság 

A munkabizottság 1977-ben alakult azzal a célkitűzéssel, hogy az acéllemez-radiátorok 

lyukkorróziójával, annak okaival és elkerülésének módszereivel kapcsolatos széleskörű 

tevékenységet társadalmi-tudományos szinten egyesületi keretekben is összefogja. A Radiátor 

Szimpóziumokon, illetve Radiátor Szakmai Napokon a radiátorokat gyártó és üzemeltető 

vállalatok, továbbá a lyukkorróziós jelenség okát, kialakulását vizsgáló és kutatóintézetek 

szakemberei vettek részt. 

 

Az 1976-ban megválasztott vezetőség összetétele 

Dr. Szabó Ferenc elnök, dr. Schummel Rezső alelnök, Pálvölgyi Henrik titkár, Sütő Zoltán 

szervezőtitkár. Vezetőségi tagok: Kőhalmi Kálmán, Kalmár Elemér, Nagy Ferenc, Fehér 

András, Farkas Péter, Szegedi József, Magyar István, Szamosi György, Hanák János. 

Ifjúságfelelős: Mészáros Géza. 
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Az egykori egyesületi elnök, dr. Szabó Ferenc visszaemlékezése 

„A vasműben kiváló szakembereket lehet megemlíteni azok közül, akik a minőségbiztosításért 

eddig sokat fáradoztak: Zsámbok Elemér, Tóth Géza, Kalmár Elemér, dr. Varga Lajos, dr. Tar 

József, Tenyér Mihály. Egy időben vita tárgyát képezte, hogy kell-e minőség-ellenőrzés vagy 

sem? Elegendő-e, ha az üzem felel a termékek minőségéért? Gondot okozott annak eldöntése 

is, hogy a technológiai fázisokban melyek azok a pontok, ahol a legkisebb veszteséggel még be 

lehet avatkozni a hibák kijavítása, a minőség javítása céljából” – emlékezett vissza a hetvenes 

évek egyik szakmai kérdésére dr. Szabó Ferenc, a Dunai Vasmű egykori vezérigazgatója, az 

OMBKE helyi szervezetének akkori elnöke a „Korrajz” címmel megjelent kötetben.  

 

 
FOTÓ 688/690: Az OMBKE helyi szervezete történetét dolgozta fel 1954 és 1999 között a hivatkozási alapul 

szolgáló, piros szövet borítású könyvecske, amely a Dunaferr Alkotói Alapítvány támogatásával készült 

 

 
FOTÓ 361: Korrajz címmel jelent meg 1994-ben, a Dunatáj Kiadói Kft. gondozásában, a dr. Szabó Ferenc 

visszaemlékezéseit tartalmazó interjúkötet 

 

Kép és szöveg: Szente Tünde  
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Energiatárolás gravitációval 

 

Egy ideje hallhatjuk és olvashatjuk is, az időjárásfüggő megújulók pillanatnyi 

teljesítményének tervezhetetlensége miatt, de egyébként a csökkenő ellátásbiztonság miatt is 

szükségessé válhat számottevő villamos energia tárolása. Akár hosszabb, akár rövidebb 

időtartamról van szó, több tárolási megoldás jöhet szóba. A 2. sz. ábra bemutatja az ismert 

módszereket a tárolható villamos energia nagyságrendjének függvényében, illetve útmutatást 

ad a tárolás gazdaságos időtartamáról is. Ha Magyarország napi villamos energia igényének 

ismeretében (kb. 142 GWh1/nap) értékeljük a tárolás műszaki lehetőségeit azt mondhatjuk, 

igazán nagy (több napnyi) mennyiség tárolására számunkra sem alkalmasak. Pedig 15 

kWh/fő/nap személyes fogyasztásunk európai mércével nem mondható kifejezetten magasnak. 

A 2. sz. ábrán nem tűnik fel a gravitációs villamos energia tárolás manapság több helyütt 

emlegetett technológiája. Ezért is voltunk kíváncsiak arra, hogy mérnöki számítással 

megalapozva megtudjuk, műszakilag milyen tárolási nagyságrenddel kecsegtet ez a módszer. 

A természeti törvényeket meghatározó -a tudomány által eddig ismert- négyféle fizikai 

kölcsönhatás közül a gravitáció a leginkább titokzatos. Igaz a leggyengébb is… „Neki” 

köszönhetjük, hogy Földünk űrbeli pályaszáguldása és gyors forgása közben szilárdan 

állhatunk a talpunkon, illetve arra sétálhatunk, amerre éppen szeretnénk. A gravitációs energia 

abból adódik, hogy a testeknek, példánkban a Földnek és nekünk embereknek is jól mérhető 

tömegünk van. Kölcsönösen hatunk egymásra, melynek mértéke személyes tömegünk 

nagyságától függ. Ha a magasba emelkedünk, például létránk tetejére mászunk, akkor a 

szükséges izomerőnk határozott idejű kifejtésével helyzeti energiánk a létra magasságában 

mérhető értékűre növekszik. Számítással a helyzeti energiánk egyenlő a testtömegünk, a földi 

gravitációs gyorsulási érték és a létra magasságának szorzatával. 80 kg-os embernél 10 méter 

magasban a helyzeti energia értéke tehát közelítőleg 7850 Nm (nyútonméter). Vagyis a 

létramászás során izmaink használatával 0,00218 kWh energiát kellett felhasználnunk. 

 

  
1. sz. ábra 

Az ötlet fantáziaképe 

2. sz. ábra 

Villamos energia tárolási lehetőségeink 

 

A gravitációs energiatárolás ötlete tehát kézenfekvőnek látszik. Az időjárásfüggő 

megújulókból energiaköltség nélkül a Természet szeszélye szerint termelhető villamos áram 

egy részét tároljuk gravitáció segítségével. (1. sz. ábra) Nem kell ehhez más, csupán egy jó 

súlyos tárgyat jó magasra emelni akkor, ha nincs szükségünk a villanyra. Majd leengedni akkor,  

ha szükségünk van rá. Az emeléshez jó lesz egy daru, mely például jó mély aknában mozgat 

egy jó súlyos betontömböt. Mely állandó sebességű leengedése közben egy villamos generátort 

hajt meg. Máris számolhatunk! A tömeg és a térfogat közt az összefüggést az adott minőségű 

anyag sűrűsége adja. Tehát ahhoz, hogy berendezésünk kicsi, de erős legyen, minél nagyobb 

 
1 1 GWh = egymillió kWh 
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sűrűségű anyagot kell választanunk. Ha egy jó nehéz tárgyat 1 m magasra emelünk, egyszerű 

számítással megtudhatjuk, hogy visszaengedése során mennyi fajlagos villamos energiát 

kaphatunk vissza. Valóságos körülmények között figyelembe kell vennünk a teljes folyamat 

(emelés-süllyesztés) hatásfokát is, ami a légellenállás, változó kötélsúly, súrlódás, motor-

generátor hőveszteség miatt 76%-ra adódik. A számítás eredményét különböző anyagokra az 

1. sz. táblázatban foglaltuk össze. 

   1. sz. táblázat 
anyag sűrűség 

 

[kg/m3] 

visszanyerhető 

fajlagos energia 

[kWh·m/m3] 

1000 m-es 

mozgatással 

[kWh/m2] 

vasbeton 2 500 0,005 5 

acél 7 800 0,017 17 

ólom 11 400 0,024 24 

wolfram 18 300 0,039 39 

platina 21 400 0,045 45 

irídium 22 500 0,048 48 

 

A „gravitációs energiatárolás” fajlagos értékei [kWh/m2] tehát úgy számíthatók, hogy 1 m 

magasságból 1 m3 tömeget leengedve eredményül hány kWh villamos energiát kapunk. Látjuk, 

s ez nem meglepő, hogy viszonylag nagy kiterjedésű berendezéssel sem érünk el számottevő 

eredményt. Például átlagos napi 15 kWh/fő villamos energia tárolásához a kertünkben reálisnak 

tűnő 10 m magasságba 300 köbméternyi (750 tonna) vasbetont kellene felemelnünk. Nem lehet 

véletlen tehát, hogy a világban mindössze két vállalkozás foglalkozik gravitációs energiatároló 

berendezések tervezésével és gyártásával. 

Livo László 

 

Energetikai hírek 
 

A horvát INA új vezetőséget nevezett ki 

Az INA horvát olaj- és gázipari vállalat szeptember 29-én közölte, hogy felügyelőbizottsága új 

vezetőséget nevezett ki, amelynek elnöke a magyar Ratatics Péter lett a részvényes MOL 

javaslatára. 

Az INA teljes korábbi vezetősége szeptember elején veszítette el állását, miután a horvát 

korrupcióellenes szerv, az USKOK korrupciós botrányt tárt fel. 

Az igazgatótanácsban további két, a MOL által jelölt képviselő és három, a kormány által 

kiválasztott tag is helyet kapott.  

A horvát kormány és a MOL az INA két fő részvényese. 

Augusztusban az USKOK öt embert tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítottak, hogy az INA 

tulajdonában lévő földgázt értékesítették, és ezzel 800 millió HRK (113 millió euró) kárt 

okoztak. 

A korábbi igazgatótanács magyar tagjai röviddel a botrány kirobbanása után lemondtak, a 

horvátok pedig határidőt kaptak ugyanerre. Mivel azonban nem nyújtották be lemondásukat, a 

felügyelőbizottság felmentette őket - közölte az INA a zágrábi tőzsde honlapján közzétett 

közleményében. 

Az igazgatótanács három horvát tagját végkielégítésre való jogosultság nélkül bocsátották el. 

A botrány kínos a horvát kormány számára, mivel az augusztusban letartóztatottak egyike - 

Damir Skugor, az INA földgáz-kiskereskedelmi részlegének vezetője - Andrej Plenkovic 

miniszterelnök kormányzó HDZ pártjának tagja. 

A parlamenti ellenzéki pártok Plenkovic lemondását követelték, de a miniszterelnök kényelmes 

és stabil többséggel rendelkezik a parlamentben, és nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy a 

botrány miatt távoznia kell. 

Newsbase, 2022.09.30. 
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Magyarország a földgáz részarányának csökkentését tervezi az energiamixben 

Magyarország azt tervezi, hogy felülvizsgálja energiastratégiáját, és csökkenti a földgáz arányát 

az energiamixben - mondta Palkovics László technológiai és ipari miniszter egy szeptember 

27-i energetikai konferencián. 

A jelenlegi energiamixben a földgáz aránya - a távfűtést és a villamosenergia-termelést is 

beleértve - 44-45 százalék körül van - tette hozzá.  

A felülvizsgált energiastratégia a hazai földgázkitermelés növelését is előirányozza, évi 1,5 

milliárd köbméterről 2 milliárd köbméterre, a dél-magyarországi palagáz kitermelésének 

lehetőségével - mondta. 

"A cél az, hogy 2050-re a gázfelhasználás olyan szintre csökkenjen, amely elegendő az 

időjárásfüggő megújuló energiaforrások kompenzálására" - tette hozzá. 

Az emelkedő energiaárak nagy nyomást gyakoroltak a költségvetésre. Magyarország idén több 

mint 5,1 billió forintot (10,2 milliárd euró) költ gázra, szemben a 2019-es 570 milliárd forinttal. 

Magyarország az egyik leginkább orosz energiától függő ország. A gázimport több mint 90%-

a Oroszországból származik. A kormány októberben 15 évre szóló szerződést írt alá a 

Gazprommal, amely évi 4,5 milliárd köbméteres szállítást garantál. A hónap elején az orosz 

gázóriás beleegyezett, hogy a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiséget meghaladóan 

napi 5,8 millió köbméter gázszállítást teljesítsen. 

Magyarország jelenlegi energiastratégiája a nap- és atomenergiára épül. A magyar 

villamosenergia-termelés mintegy 60%-a jelenleg szén-dioxid-semleges, és a kormány 2030-ra 

ezt az arányt 90%-ra kívánja növelni. 

Palkovics szerint a növekvő villamosenergia-igény kielégítéséhez jelentős fejlesztésekre lesz 

szükség a hálózatban, és az energiahatékonyság különösen fontos - jegyezte meg. 

A kormány 31 projektre 16 milliárd eurót tervez költeni, ebből 11 milliárd euró a 

villamosenergia-rendszer fejlesztésére irányul. 

A projektek között szerepel a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjainak 20 éves meghosszabbítása 

és a lignittüzelésű Mátrai Eromu "zöld átalakítása". Az állam 1,2 milliárd eurót költ arra, hogy 

Magyarország második legnagyobb erőműve megfeleljen az uniós környezetvédelmi 

irányelveknek. A korszerűsítés után az erőmű teljesítménye 2025-re 25%-kal nőhet. 

Magyarország napenergia-kapacitása 2025-re eléri a 8000 MW-ot, 2028-ra pedig a 12000 MW-

ot. Korábban a kormány célja az volt, hogy a 2021 végi 3000 MW-ról 2030-ra elérje a 6500 

MW-ot. 

Newsbase, 2022.09.28. 

 

Szabotázsgyanús gázszivárgást jelentettek az Északi Áramlat 1 és 2-nél is 

Az oroszországi Északi Áramlat 1 és Északi Áramlat 2 vezetékeken is szivárgást jelentettek, és 

bár az okok nem világosak, az a tény, hogy mindkét vezeték ugyanazon a napon szenvedett 

ilyen incidenseket, szabotázsra utaló feltételezésekre adott okot. 

 

Amit tudunk 

A Dán Energiaügynökség (DEA) szeptember 26-án jelentette, hogy az Északi Áramlat 2-nél 

jelentős nyomáscsökkenésről értesült. Az ügynökség közölte, hogy "előzetes értékelése szerint 

szivárgás történt az Északi Áramlat 2 két vezetékének egyikéből a dániai Dueodde-tól 

délkeletre, Bornholmnál lévő területen ..., ahonnan földgáz szivárog". A Dán Tengerészeti 

Ügynökség felszólította a hajókat, hogy kerüljék el a területet. A német hatóságok szintén 

közölték, hogy vizsgálják az ügyet. 

Az Északi Áramlat 2-t soha nem helyezték üzembe, mivel Németország február végén 

leállította a vezeték tanúsítási folyamatát válaszul Oroszország ukrajnai akcióira, napokkal 

azelőtt, hogy Moszkva megkezdte volna a teljes inváziót. A vezetéket ennek ellenére tavaly 

feltöltötték gázzal az indítás előkészületeinek részeként. 

Eközben az Északi Áramlat 1 üzemeltető társaság szeptember 26-án közölte, hogy 

nyomáscsökkenést észlelt, és vizsgálja az okot. Az orosz médiának másnap adott 
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nyilatkozataiban az üzemeltető azt mondta, hogy a vezetékrendszerben okozott pusztítás 

"példátlan", és nem világos, hogy a javítás mennyi időt vesz igénybe. A svéd tengerészeti 

hivatal szeptember 27-én szintén megerősítette, hogy szivárgás történt az Északi Áramlat 1 és 

az Északi Áramlat 2 vezetékben is. 

Az Északi Áramlat-1 szeptember 5-én határozatlan időre leállította a gázáramlást, a Gazprom 

a nyugati szankciók miatt a tengerentúlon javításra váró berendezésekkel kapcsolatos műszaki 

nehézségekre hivatkozott. A Gazprom június óta visszafogta a gázáramlást, és a bezárás előtt 

az évi 55 milliárd köbméteres kapacitásának mindössze 20%-át használta. 

Az a tény, hogy kevés várakozás volt arra, hogy az Északi Áramlat-1 újra üzembe áll, 

magyarázatot ad arra, hogy a piac miért reagált némán a szivárgásokra. A határidős 

kontraktusok a holland TTF csomóponton szeptember 27-én a piacnyitáskor mindössze 

mintegy 5%-kal emelkedtek, és GMT 08:30 körül 183 €/MWh-t értek el. Ez az előző napi 6% 

körüli csökkenést követte. 

 

Okok? 

A Gazprom nem kommentálta az ügyet. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azonban 

szeptember 27-én újságíróknak azt mondta, hogy a szabotázs nem zárható ki. "Jelenleg 

semmilyen lehetőséget nem lehet kizárni" - mondta a Reuters szerint, hozzátéve, hogy 

Moszkvát nagyon aggasztja a helyzet, amely azonnali vizsgálatot igényel, tekintettel az "egész 

kontinens energiabiztonságára" gyakorolt hatásokra. 

És hivatalosan nem állítják, hogy a vezetékeket szabotálták volna. A Tagesspiegel német 

médiacsoport jelentése azonban forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a berlini kormányzat 

szabotázst tart valószínűsíthető oknak. 

"Nem tudunk elképzelni olyan forgatókönyvet, amely nem célzott támadás" - mondta a lap 

szerint egy, a szövetségi kormány értékelését ismerő forrás. "Minden a véletlen egybeesés ellen 

szól". Jelentős gázszivárgás a vezetékek mentén ritka, különösen az olyan modern vezetékek 

esetében, mint az Északi Áramlat 1 és 2. A két vezeték különböző pontokon, különböző 

infrastruktúrát használva hagyja el az orosz partokat, így valószínűtlennek tűnik, hogy egy, a 

gázáramlatban feljebb lévő műszaki probléma okozhatta volna az egyidejű szivárgásokat. 

Az incidensek azután történtek, hogy az orosz biztonsági szolgálatok szeptember 22-én azt 

állították, hogy sikeresen meghiúsítottak egy tervezett ukrán támadást egy olyan olaj- és 

gázinfrastruktúra-helyszín ellen, amely Törökországot és Európát látja el energiával. Ukrajna 

ezt tagadta. Az orosz biztonsági szolgálatok nem pontosították, hogy melyik infrastruktúra volt 

a célpont, de az orosz energia egyetlen útvonala Törökországba és Európába is a TurkStream 

vezeték. Az Északi Áramlat 1 és 2 vezetékhez hasonlóan ez is nagyrészt azért épült, hogy 

Oroszország megkerülhesse az ukrán gáztranzitrendszert, csökkentve ezzel a Kijevtől való 

függőségét.  

Newsbase, 2022.09.28. 

 

A horvát vállalatoknak nincs gáz, mivel az INA-t kötelezték a HEP-nek való eladásra 

A horvátországi vállalatok földgázhiányra panaszkodnak, miután a kormány úgy döntött, hogy 

az INA állami olaj- és gázipari vállalatnak el kell adnia a teljes termelését a nemzeti 

áramszolgáltatónak, a HEP-nek - jelentette a Jutarnji List szeptember 26-án. 

Szeptember elején a kormány elrendelte, hogy az INA adja el teljes földgáztermelését a HEP-

nek, és növelje a kitermelést 10%-kal. A HEP a kitermelt földgázt háztartásoknak, kórházaknak, 

óvodáknak és más intézményeknek fogja értékesíteni. 

A kormány utasításának eleget téve azonban az INA leállította a földgáz értékesítését a helyi 

vállalatoknak - jelentette a Jutarnji List. 

Egyes vállalatok arra panaszkodtak, hogy az INA azt tanácsolta nekik, hogy módosítsák a 

szerződéseiket, és tízszer magasabb áron vásárolják a gázt. 

Az INA részéről nem érkezett hivatalos kommentár. 

Newsbase, 2022.09.26. 
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Az orosz olajárplafon javaslat "időpocsékolás" és visszafelé sülhet el 

A Nyugat által az orosz olajexportra javasolt árplafon "időpocsékolás, mert könnyen 

kijátszható, és a végrehajtó országok számára vesztes stratégiát jelenthet" - állítja Philip 

Verleger, a Yale Egyetem vezető kutatója. 

Az amerikai pénzügyminisztérium szeptember közepén "előzetes iránymutatást" adott ki az 

árplafonról, amelyet a G7-csoport és az EU támogatott. A tervek szerint december 5-én lépne 

hatályba a hajóval szállított nyersolajra vonatkozóan, összhangban az EU által az ilyen 

kereskedelem betiltásának határidejével. Az uniós embargótervekkel összhangban február 5-én 

kiterjesztik a kőolajtermékek tengeri szállítására is. 

Az árkorlátozás célja, hogy az orosz olajkínálatot stabilan tartsák, hogy ne súlyosbodjon a 

globális energiaválság, és hogy a Kremlt megfosszák a bevételektől, amelyeket az ukrajnai 

háborúra fordíthat. A rendszer úgy fog működni, hogy szankciókkal sújtanak mindenkit, aki 

orosz olajszállítmányt vásárol, szállít vagy biztosít, és nem tartja be a szabályokat. 

A rendszer azonban Verleger szerint "könnyen kijátszható". 

"Kezdjük azzal, hogy számos vállalat exportál orosz nyersolajat" - mondta az Energy 

Intelligence által közzétett kommentárjában. "Ez azt jelenti, hogy az orosz kormány nem tud 

könnyen olyan szabályozást bevezetni, amely megváltoztatja az olaj exportárát. A kormány 

azonban megadóztathatja és engedélyezheti az exportot, és az engedélyezési hatáskörén 

keresztül Oroszország ki tudja játszani az amerikai és a tágabb értelemben vett G7-ek 

erőfeszítéseit"." 

Verleger azzal érvel, hogy az USA számára nem átlátható exportjogosultságok "Oroszország 

számára a legkézenfekvőbb módja annak, hogy világpiaci szintű vagy ahhoz közeli árakat érjen 

el exportjáért". 

Az amerikai pénzügyminisztérium iránymutatásában elismeri, hogy figyelnie kell a szankciók 

kijátszására irányuló erőfeszítésekre, például "szokatlanul kedvező fizetési feltételekre, felfújt 

költségekre vagy a kerülő vagy átláthatatlan fizetési mechanizmusok használatához való 

ragaszkodásra". Megjegyzi továbbá, hogy "a tengeri szállítású orosz kőolaj, amelyet olyan 

mértékben a felső árhatár alatt vásárolnak, hogy az orosz exportőr számára gazdaságilag nem 

életképes, arra utalhat, hogy a vevő az árhatár megkerülése érdekében hátsó megállapodásra 

tett szert". 

Hasonlóképpen, "a túlzottan magas szolgáltatási költségek arra utalhatnak, hogy a szolgáltató 

az árplafon megkerülése érdekében kötött háttéralkut", és hogy "az átláthatatlan fizetési 

mechanizmusok alkalmazására tett kísérletek arra utalhatnak, hogy a vevő vagy a partner 

elkerüli a fizetéssel kapcsolatos dokumentáció elkészítését" - állapította meg a 

pénzügyminisztérium. 

"Az ilyen éberség ellenére a kincstárnak nincs módja arra, hogy tudomást szerezzen azokról a 

vevőkről, akik az orosz központi banknak olyan összegeket fizetnek, amelyek feljogosítják őket 

az orosz olaj beszerzésére" - mondta Verleger. "Egyszerűen fogalmazva, az ilyen tranzakciók 

láthatatlanok a kincstár számára. Oroszország számára a legegyszerűbb módja az árplafon 

megkerülésének az lenne, ha bejelentené, hogy az orosz olaj iránt érdeklődő vevőknek az ország 

központi bankjától kell megvásárolniuk az erre vonatkozó engedélyt"." 

Ennek az engedélynek az ára a globális olajárak és a kincstári árplafon közötti különbség lenne. 

"Az engedélyesek által vásárolt olajat a plafonáron, vagy akár a plafonárhoz képest 

kedvezményes áron számláznák ki" - mondta. "A vevők ugyanúgy megkapnák ezeket az 

árengedményeket, mint ma". 

Verleger arra figyelmeztet, hogy egy ilyen megközelítés inkább növelné Oroszország 

bevételeit, mintsem csökkentené azokat, még akkor is, ha a papírok másként szólnak. 

"Egy nyersolajvásárló például nagy számlát hozhatna létre az orosz központi banknál. Erről a 

számláról vonnának le forrásokat, hogy minden egyes megvásárolt hordóhoz szükséges 

engedélyeket szerezzen be" - mondta. "A vásárlási számlákon azonban hamisan feltüntetnék, 

hogy a vevő az amerikai kincstár által megállapított felső határárhoz közeli árat fizetett. A 

plafonár-stratégia tehát nem befolyásolná Oroszország olajbevételeit". 
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Verleger továbbá hangsúlyozza, hogy a plafonár a globális olajárakat magasabbra, 

potenciálisan akár hordónként 150 dollárra is felhajtaná. 

"Ez a fellendülés csak akkor következne be, ha a G7-ek fellépése "befagyasztaná" a globális 

olajkereskedelmet az amerikai kormány intézkedéseivel kapcsolatos bizonytalanság miatt" - 

mondta. "Ha ez megtörténne, az 50%-kal növelhetné Oroszország olajbevételét, miközben 

súlyosbítaná a globális recessziót"." 

Kína és India - az orosz olaj kulcsfontosságú piacai - mindketten ellenálltak a nyugati 

felhívásoknak, hogy kötelezzék el magukat az árplafon-javaslat mellett. De bizonyos 

értelemben a jelentések szerint máris hozzájárultak Oroszország olajexportból származó 

bevételeinek csökkentéséhez. Oroszország most jelentős árengedményeket kínál Kínának és 

Indiának az olajszállításokra, hogy lebeszélje őket a nyugati javaslat elfogadásáról - állítják az 

ázsiai média különböző beszámolói.  

Newsbase, 2022.09.26. 

 

Észtország az Európai Bizottság által javasolt energiaipari társasági adó ellen 

Észtország közölte, hogy nem támogatja az Európai Bizottság javaslatát, amely szerint a 

jelenlegi energiaválság enyhítésére szolgáló intézkedésként váratlanul bekövetkező 

veszteségek adóját vetnék ki az energiaipari vállalatokra - jelentette szeptember 23-án az 

ERR.ee észt hírportál. 

A Bizottság szerint a lépés elsősorban a fosszilis energiahordozókkal foglalkozó cégekre 

vonatkozna, és a nehéz helyzetben lévő fogyasztókkal szembeni "szolidaritást" finanszírozná, 

míg Észtország képviselői szerint a nem vagy csak kis szén-dioxid-kibocsátással működő 

termelőkkel kapcsolatos árkorlátozás a megújuló energiaforrások ágazatát is érintené. 

Az észt pénzügyminisztérium szerint mivel a visszamenőleges hatályú adók bevezetése a hazai 

jog szerint nem lehetséges, minden ilyen intézkedésnek önkéntesnek kell lennie az országok 

számára. 

Riina Sikkut (SDE) gazdasági és kommunikációs miniszter elmondta: "Ezt nem tartjuk 

ésszerűnek és igazságosnak. Ez nem megoldás Észtország számára, nem reális a bevezetése". 

Evely Liivamagi, a Pénzügyminisztérium főtitkárhelyettese azt mondta: "Véleményünk szerint 

az ilyen szolidaritás lényegében adónak minősül, és Észtországban az adózást törvényben kell 

megállapítani. Ezt nem lehet visszamenőlegesen megállapítani. Ez azt jelenti, hogy az a 

kívánságunk a Bizottság felé, hogy az intézkedés önkéntes legyen a tagállamok számára. Ezt 

követően, ha valamilyen módon adót kívánunk bevezetni, akkor azt az észt törvények és az 

alkotmány által előírt módon tehetjük meg". 

A társasági nyereségadó potenciálisan két, az olajpala-finomítási ágazatban és a kapcsolódó 

területeken tevékenykedő nagyvállalatot, a Kivioli Keemiatoost és a Viru Keemia Grupp 

(VKG) vállalatot érintette volna. 

Az utóbbi igazgatótanácsának elnöke, Ahti Asmann elmondta: "A Bizottság javaslata jogi 

értelemben nem állja meg a helyét. A problémák sora felsorolható: utólagos adózás, 

szubszidiaritás, arányosság. Valószínűleg itt is ellentmondás van az alkotmánnyal. A 

legfontosabb, hogy az adózási kérdéseknek a tagállamok hatáskörébe kell tartozniuk". 

A VKG palaolaj árai lényegesen olcsóbbak, mint a földgázé, és mint ilyenek egy probléma 

megoldását jelentik, nem pedig magát a problémát - jegyezte meg Asmann. 

Liivamagi megjegyezte, hogy Észtország nincs egyedül a javaslat kritikájával, és hozzátette, 

hogy csak kevés tagállam számára lenne minden javaslat elfogadható. 

A nem EU-tag Nagy-Britanniában jelenleg is érvényben van az olaj- és gázipari vállalatokra 

kivetett, 25 százalékban meghatározott váratlan nyereségadó, bár Liz Truss miniszterelnökre 

állítólag nyomás nehezedik, hogy ezt tovább terjessze ki - számolt be az ERR.ee.  

Newsbase, 2022.09.26. 

 

Zelei Gábor 
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Nyolcvan éves az alföldi kőolaj- és földgázbányászat 
 

A Biharnagybajomi Olajbányász Emlékművön három évszám szerepel. 1942-1967, s alább 

2018. 

Minden szám nagy jelentőségű.  

Az 1942-es azt jelzi, hogy már ebben az évben Biharnagybajom térségében olyan tevékenység 

folyt, amelyet teljes joggal nevezhetünk bányászkodásnak. Most pedig 2022-t írunk, azaz 80. 

évfordulóról beszélni, arra emlékezni nemcsak jogos beszéd, hanem kötelesség is.  

És ugyan kik lennének erre alkalmasabbak és kötelesebbek, mint mi, az „Olajipar 

Biharnagybajomban” csoport?  

Miért? 

Azért, mert mi 2018-ban emlékművet állítottunk Biharnagybajom központjában az 1942-ben 

és az utána történő ipartörténeti események tiszteletére, emlékére. Könyvet, dokumentumokat, 

fényképeket, új felfedezéseket adtunk közre, állítottunk ki a helyi és a nagyobb közösség elé.  

E munka során bukkantunk rá arra a tényre, hogy a MANÁT /Magyar-Német Ásványolajművek 

Kft./ 1942-től összesen 16 darab szerkezetvizsgáló sekélyfúrást mélyített le a falu határában, 

összesen 3040 méter mélységben.  

A műszaki vezető egy Franz Kníppisch nevű osztrák-német mérnök, a vezető geológus pedig a 

nemzetközi tekintély, dr. Szurovy Géza, a Magyar Államkincstár alkalmazottja volt. A 

tevékenység koncesszió alapján folyt.  

A munkások zöme helyi fiatal, olykor napszámos volt. Szinte biztosak lehetünk abban, hogy a 

fúrások gépi berendezéseinek javításában, karbantartásában folyamatosan részt vettek a falu 

kisiparosai, műszaki szakemberei is.  

A kutatófúrások műszaki dokumentációja teljes terjedelemben Budapesten a MANÁT központi 

irodájában került elhelyezésre. Aztán 1945 februárjában minden szovjet-orosz hadizsákmány 

lett.  

1946 tavaszán a békeszerződés megkötése után megalakult a MASZOVOL nevű magyar-

szovjet közös vállalat, amelynek működési területe előbb csak a Dunától keletre eső területekre 

terjedt ki, később azonban az egész országra. 

Megszállt, háborús vereséget szenvedett ország voltunk, amelyik ráadásul önpusztító módon az 

utolsó pillanatig kitartott Hitler mellett. A győztesek aztán ennek megfelelően bántak velünk.  

Mindenesetre 1946 nyarán a MASZOVOL Biharnagybajomban, és nem máshol hozta létre a 

Bajomi Fúrási Vállalatot, annak ellenére, hogy a háború alatt a MANÁT Tótkomlós, 

Ferencszállás és Körösszegapáti térségében is kísérletezett próbafúrásokkal. Berendezés 

roncsokat hagytak ott. Ezek mind Bajomba kerültek. 

A bajomi vállalati központ a falu egyik legszebb épülete, az ú.n. „Tar ház” lett, és azonnal 

megkezdték a fúróberendezések, felszerelések, csövek és egyéb anyagok ideszállítását, 

valamint megyeszerte a munkás létszám toborzását. A kisbíró naponta körbe dobolta a falut, 

munkára híva az embereket, augusztus elseje után 1.- Ft-os órabérért. Ez nagyon vonzó fizetés 

volt akkor.  

Én még akkori gyermek voltom ellenére is emlékszem a vállalat személyzeti vezetőjére, Varga 

Jenő bácsira. Félelmetes híre volt, állítólag I. világháborús hadifogolyból lett vörös katona és 

csak 1944-ben a felszabadító-megszálló Vörös Hadsereggel jött haza. Ebbe a funkcióba 

helyezték a szovjetek. Nyers, sztálinista mentalitású emberként emlegetik, de mindig 

hozzáteszik: szegény embert felkarolni, támogatni, tanuláshoz juttatni nagyon szeretett. Rég 

volt, az a világ is megváltozott egy idő után.  

A vállalat gyors fejlődésének bizonyítéka, hogy a rendkívül mostoha körülmények ellenére az 

első mélyfúrás, a BI-1-es kút már 1947 februárjában viszonylag bőséges és jó olajat adott.  

Mondanom sem kell, mindenki boldog volt.  

Mindez és még sok egyéb már le lett írva az „A nagy remény” című könyvben, melynek id. Ősz 

Árpád a nagyra becsült szerzője. 
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80 évet kellene átfognom, de hát ahhoz egy másik könyvet kellene írni, és nem egy újságcikket. 

Annyi talán mégis belefér a szűk terjedelembe, hogy felvillantsam: a biharnagybajomi kezdet 

után már 1950-51-ben Mezőkeresztesen dolgoztak a fúrósok és a minisztériumban „magyar 

Baku”-nak becézték ezt az újonnan felfedezett jól termelő mezőt.  

1954-ben pedig, a MASZOLAJ megszűnése /Sztálin halála/ után a kutató-fúró tevékenységet 

elválasztották a termeléstől és létrehozták a Mezőkeresztesi Kőolajtermelő Vállalatot. Ennek 

első igazgatója az a Venyige Sándor lett, aki 1946-ban még vasesztergályosnak jött Bajomba.  

De el kell mondani azt is, hogy biharnagybajomi híres gépésztechnikusok: Tomek Sándor, 

Sárközi István, Venyige Sándor, de még inkább Somogyi János /aki névrokonom/ 50 éven át 

szerte az Aföldön vezették, uralták, szervezték a fúrásokat kiszolgáló gépészeteket, 

műhelyeket. Mindenki tudja, hogy az olajfúrás körülbelül 70 %-ban színtiszta gépészet.  

A gépészek mellett fúrós, termelős, geofizikus nemzedékek rajzottak szét ezalatt a 80 év alatt 

Biharnagybajomból, Nagyrábéról, Sárrétudvariból,- azaz a nagy Sárrétről- az Alföld kincset 

adó szénhidrogén lelőhelyeire.  

Statisztika bizonyítja, hogy a 60-as években Hajdú-Bihar megye egyedül több olajbányászt 

adott az Alföld két nagy vállalata számára / AKÜ, NKFV/ mint az ország összes többi megyéje 

együtt.   

Mezőkeresztes után és mellett az 50-es évek végén Hajdúszoboszló, rögtön utána Orosháza, 

Abony-Szolnok, Üllés, Algyő, Szank, a 70-es években Kiskunhalas, Zsana következnek sorra, 

sorra. 

Ma egyik jobban ismert név, mint a másik. 

Ma már azt is tudjuk, hogy 1942-ben nemcsak Biharnagybajomban, de más alföldi régiókban 

is kutatott a MANÁT, a Magyar Államkincstár, de még olaszok is kaptak koncessziót pl. az 

északi, az u.n. „visszacsatolt” területek megkutatására. 

Például Szank község történetében is szerepel, hogy ama nevezetes 1942-es esztendőben a falu 

belterületén titokzatosnak tűnő fabódékat állítottak fel, amelyek tömve voltak műszerekkel. 

Forczek Zoltán történész kiderítette, hogy ezek Eötvös-ingák voltak – a tudományos 

„varázspálcák”- amelyek minden kezdetlegességük ellenére alkalmasak voltak kimutatni 

azokat a geológiai anomáliákat, amelyek ösztönzést adtak a kutatásra. Csodálva láthatjuk, hogy 

szintén 20 év múlva, a 60-as évek elején itt, Szankon is sikerrel járt az első próbafúrás, és 1964 

szeptember elején egy Tatai József nevű Mezőkeresztesről indult kitűnő termelőmester 

irányításával a tartálykocsik megkezdték az SZk1-es kút nyersolajának finomítóba való 

elszállítását. 

Vagyis máshonnan is felmerülnek a tények, a bizonyítékok, hogy 1942 milyen fontos 

esztendőnek számít a későbbi történések szempontjából az Alföldön.  

Hangsúlyozom azonban, hogy az én szememben Biharnagybajom az origó.  

Mezőkeresztest már említettem, de a rohamos növekedés bizonyítéka pl. a hajdúszoboszlói, 

sokrétegű földgázmező megtalálása és a leművelés érdekében ama csodálatosan modern, igazi 

műszaki szépséggel bíró Földgázüzem felépítése, beindítása Megyeri György kapitánykodása 

alatt.  

Mindezzel párhuzamosan pedig valósággal tombolt a feltáró munka Békés megyében. A román 

határtól Battonyától befelé, egészen Fábiánsebestyénig mélyültek a kutak. Folyt az olaj a 

Kardoskúti vagontöltőn, és épült a távvezeték a földgáznak Budapest irányába.  

S lám 1962-ben Üllésen is dübörgő gázkitörés döbbentett rá minden szakembert, hogy az 

Alföldön északon, délen, középtájon… mindenfelé magasnyomású rétegekben van elrejtve gáz-

olaj-termálvíz- széndioxid… minden, de minden ami nekünk kell.  

Nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon jó eszközökre, nagyon jól képzett, fegyelmezett 

szakemberekre van szükség.  

És sokra.  

Mégis, a 60-as évek közepén mindenkit-bárkit felvettünk a kőolajhoz, olyan nagy volt a 

munkaerő iránti igény. Előfordult, hogy börtönből, javítóból szabadultak lakták a sok rendes, 
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szorgalmas, családos, de vándoréletet élő törzsgárda tagok mellett a munkásszállókat, az 

albérleteket.  

Nagyon zavaros, nehéz idők voltak. De elmúltak. Rend lett.  

Kiskundorozsma, Algyő persze a méretei miatt jó ideig csak szenvedve tudta teljesíteni a reá 

rótt mérhetetlenül nagy és nehéz feladatot, de példásan helytállt.  

Szeged a mi Rómánk. 

Befejezés helyett írom:  

Ez a 80 év az Alföldön a kőolaj- és földgáz bányászatának szolgálatában tiszteletet ébresztő, de 

soha többé meg nem ismétlődő korszak.  

Talán ezért van, hogyha bármikor elmegyek ennek a kezdetnek oly kiemelkedően fontos 

pontjára, a szülőföldemre /Nagyrábé-Biharnagybajom/ és látom a főtéren az idén negyedik 

éves, virágokkal, koszorúkkal megtisztelt sziklánkat, tövében a 12 1/4”-os görgős fúróval, 

homlokán a már emlegetett történelmi fontosságú évszámokkal, akkor mindig igyekszem 

derűsen, de ettől a 80 évtől megtanult bátor-férfias módon visszaköszönni neki:  

 

Jó szerencsét!  

 

Szank, 2022. szeptember 14. 

 

Somogyi László 

 

 

Kőolaj- és földgázipari út menti történelmi jelzőtáblák 
I. 

 

1986-ban a Világbank által a magyar szénhidrogéniparnak nyújtott kölcsön keretén belül közel 

3 hónapos tanulmányúton vehettem részt az Amerikai Egyesült Államokban. A tanulmányutat 

az Occidental Petroleum Corporation Cities Service Company (Houston, Texas) szervezte, 

amelynek programja vizsgaköteles tanfolyamok elvégzése, cég- és üzemlátogatások, 

mélyfúrások és termelő szénhidrogénmezők felkeresése, valamint konferenciákon és 

kiállításokon való részvétel volt. Louisiana, Texas, Oklahoma és Kalifornia államokban 

megvalósult program közben feltűnt, hogy utak mentén történelmi jelzőtáblák vannak. 

Elhatároztam, hogy megpróbálom összegyűjteni a kőolaj- és földgázipar út menti történelmi 

jelzőtábláit. 

A történelmi jelzőtáblák az Amerikai Egyesült Államokban a belföldi kirándulások egyik 

legikonikusabb része. Azonban eredete nem innen, hanem Angliából származik. William Ewart 

parlamenti képviselő 1863-ban javasolta az első történelmi jelzőtábla programot. A Művészeti 

Társaság 1867-ben vette át az ötletet és két táblát helyezett el Londonban Lord Byron és III. 

Napóleon tiszteletére. Az 1900-as évek elején a londoni megyei tanács elfogadta a programot 

és meghatározta a hivatalos kiválasztási kritériumokat. A londoni megyei tanácsot ugyan 1965-

ben felszámolták, de addigra már több mint 250 kék jelzőtáblát állítottak fel városszerte. 1966 

és 1985 között a Greater London Council felügyelte a jelzőtáblákat. Ma hivatalosan a London 

Plaques társaság kezeli és bővíti létszámukat a brit kormány felügyelete alatt. 

Három évvel azután, hogy Anglia elkezdte fontolóra venni a történelmi jelzőtáblák felállítását, 

az Amerikai Egyesült Államok kormánya – 1889-ben – hivatalosan védetté nyilvánította első 

történelmi területét. Az elkövetkező években prominens társadalmi szervezetek gyűltek össze 

azért, hogy a kormány ugyanezt tegye a jól ismert történelmi csataterekkel is. Akadémikusok, 

egyetemi tanárok, történészek és egyesületek arra sürgették az állami vezetést, hogy hivatalosan 

védje meg a régészeti lelőhelyeket és a benne található leleteket. Ez a mozgalom befolyásolta 

Theodore Roosevelt elnököt, hogy 1906-ban aláírja a régiségekről szóló törvényt. A 

régiségekről szóló törvény felhatalmazta az elnököt, hogy történelmi tereptárgyakat, 
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építményeket és egyéb tárgyakat nemzeti műemlékké nyilvánítsa. 1916-ban Woodrow Wilson 

elnök a Belügyminisztérium részeként létrehozta a Nemzeti Park Szolgálatot (National Park 

Service). A Szolgálat elsődleges céljának tartotta az általuk kezelt parkok és műemlékek 

történelmi elemeinek megőrzését és azok bővítését. Ezért lobbiztak a mezőgazdasági és a 

hadügyi tárcák által ellenőrzött helyszínekért is. Majdnem két évtizeddel a Nemzeti Park 

Szolgálat megalakulása után fogadták el a történelmi helyszínekről szóló törvényt. 1935-ben 

elfogadott törvény a történelmi helyszíneket és objektumokat nemzeti jelentőségűvé minősíti. 

A Nemzeti Park Szolgálat 1960-ban állított fel bronztáblákat a történelmi tereptárgyak 

megjelölésére. Virginia állam már a 20. század első harmadában megkezdte a történelmi 

jelzőtábla programját. Sőt Pennsylvania, Colorado és Indiana államban már a virginiai program 

1926-os megkezdése előtt is voltak történelmi jelzőtáblák. Más államokban néhány évtizeddel 

később indultak el a programok, amikor az út menti történelmi jelzőtáblák népszerűvé váltak. 

Akár a szövetségi kormány, akár az állam jelölte ki, a történelmi jelzőtáblák megadják a 

megérdemelt elismerést a személynek vagy a helyeknek. A Nemzeti Park Szolgálat csupán 

helyeket, az illetékes állam pedig személyeket és eseményeket jelöl meg. A történelmi 

jelzőtáblák bronzból vagy alumíniumból készülnek.  

A Szövetségi Nyilvántartás által készített jelzőtáblákon kívül államok, önkormányzatok és 

egyetemek által készített táblák is megtalálhatók. Csakúgy – mint az eredeti londoni kék táblák 

– ezeket a jelzőket a nemzeti jelzőknél kisebb méretben készítik. A történelmi jelzőtábla 

program típusai: 

 

 
 

Állami történelmi jelzőtábla programok (State historical marker programs): A második 

világháború után a történelmi turizmus fellendült az Egyesült Államokban. Az 1950-es és 1960-

as években a családok kirándulásokra indultak az út menti történelmi jelzőtáblák és látnivalók 

felkutatására. Az örökséglátogatásokon részt vevő amerikaiak növekvő számára válaszul sok 

állam elindította vagy kiterjesztette történelmi jelzőtábla programját. Az állami lakosok 

létfontosságú elemei ezeknek a jelzőtábla programoknak. Mind Pennsylvania, mind Texas 

lehetővé teszi a polgárai számára, hogy minden évben új történelmi jelzőtáblákat nevezzenek 

meg. Pennsylvania-szerte több mint 2000 történelmi jelzőtábla található, Texasban pedig több 

mint 3678 történelmi nevezetesség ismert. A lakosok javasolják, karbantartják és felkeresik 

ezeket a történelmi jelzőtáblákat, hogy megmutassák állami büszkeségüket és tanuljanak 

valami újat. 

 

Városi/helyi történelmi jelzőtábla programok (City/local historical marker programs): A 

várostörténelmi jelzőtábla programok hasonlóképpen működnek, mint az állami programok, 

azonban kisebb léptékben. Lakosok és szervezetek jelölnek, szponzorálnak és tartanak fenn 

olyan jelzőtáblákat, amelyek a város történelmileg fontos részét ismerik el. Például Nashville-

nek 215 jelzőtáblája van az egész megyében és folyamatosan fogadja a jelöléseket. Winston-

Salemben, Észak-Karolinában a város önkormányzata minden év egy bizonyos napján fogadja 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=hu&prev=search&u=http://www.phmc.state.pa.us/portal/communities/pa-heritage/century-marking-history.html
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=hu&prev=search&u=http://www.thc.texas.gov/preserve/projects-and-programs/state-historical-markers/apply-historical-marker
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=hu&prev=search&u=https://www.nashville.gov/departments/historic-preservation/programs/historical-markers
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=hu&prev=search&u=https://www.nashville.gov/departments/historic-preservation/programs/historical-markers
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=hu&prev=search&u=https://www.cityofws.org/DocumentCenter/View/3987/Historic-Marker-Program-Policies-PDF
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=hu&prev=search&u=https://www.cityofws.org/DocumentCenter/View/3987/Historic-Marker-Program-Policies-PDF
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a jelöléseket, majd minden májusban két-három új jelzőtáblát állít fel. Az önkormányzatok 

szükségleteikhez és erőforrásaikhoz igazíthatnak egy jelölőprogramot. 

 

Egyetemi történelmi jelzőtábla programok (University historical marker programs): Az 

egyetemek eldönthetik, hogyan jelenjenek meg a történelmi jelzőtáblák a campusukon. Az 

Egyesült Államokban sok egyetem és főiskola működik, így történelmi épületeken és 

műemlékeken keresztül rengeteget tudnak mesélni a múltról. Még akkor is, ha egy egyetemnek 

újabb alapítási dátuma van, sok főiskola szeretne emlékezni az iskola történetének fontos 

eseményeire. Az egyetemi jelzőtáblák mindenféle helyen megtalálhatók az egyetemen, például 

padokon, épületeken és fákon. Az iskola dönti el, hogy ki irányítja a jelölőprogramját. Például 

az Arkansas Egyetemnek külön bizottsága van, az öregdiákok és a Stratégiai Kommunikációs 

Hivatal együtt dolgoznak a történelmi jelzőtáblák kialakításán. 

 

Történelmi körzetek (Historical districts): A történelmi körzeteket helyi és országos 

hatóságok tartják fenn. A nemzeti nyilvántartás határozza meg, hogy mi számít történelmi 

körzetnek, de az elismerés iránti kérelem elbírálása állami és szövetségi alkalmazottak 

részvételével történik. A regiszter kategóriái szerint egy körzet több olyan helyből áll, 

amelyeknek ugyanazon a területen közös a történelmi jelentősége. Ha valaki úgy gondolja, 

hogy az ő területe megfelelhet a feltételeknek, fel kell vennie a kapcsolatot államának 

történelmi megőrzési tisztviselőjével. A jelentkezés és a környék áttekintése után 

együttműködnek a nemzeti nyilvántartással, hogy hivatalossá tegyék azt. 

A fentiek alapján próbáltam összegyűjteni az elmúlt 35 évben az Amerikai Egyesült 

Államokban lévő kőolaj- és földgázipari út menti történelmi jelzőtáblákat. Eddig az 50 

szövetségi tagállam közül 23-ben találtam ilyen jelzőtáblát, összesen 210-et. Ezekből mutatok 

be szövetségi államokként egy-egy jellemzőt A gyűjtés közben felleltem néhány Kanadában is 

megtalálható jelzőtáblát, csupán 4-et. Tudom, hogy ez a munka nem teljes, de nem is lehet az, 

hiszen évente bővül a lista és van, amelyet csak személyesen lehet megtalálni. 

 

Amerikai Egyesült Államok 

Alabama 

Gilberton - First Oil Well in Alabama. A Hunt Oil Company 1944. január 2-án kapta meg az 

engedélyt az A. R. Jackson Well No.1 fúrásra. A fúrást 1944. január 10-én megkezdték és kb. 

egy hónap múlva 2580 láb (~786 méter) talpmélységet értek el. Ezzel a kőolajtermelő kúttal 

indult el a szénhidrogénipar Alabama államban. Az US17 országút és a Paragon út 

kereszteződésénél helyezték el az jelzőtáblát 1994-ben. 

 

 
 

 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=hu&prev=search&u=https://www.uark.edu/about/historical-markers.php
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Florida 

Immokalee - Sunniland Oil Field. A 2. világháború idején, amikor kőolajhiány lépett fel és 

nagy szükség volt rá a háborús erőfeszítésekhez, a szövetségi kormány ösztönözte a kutatást 

Floridában is. A Humble Oil and Refining Company 1943. szeptember 26-án a Sunniland No.1 

fúrással 11 626 láb (~3543 méter) mélységben kőolajat talált. Ez volt az első kőolajtermelő kút 

Floridában, amely naponta 140 hordó (~22 m3 ~19 tonna) kőolajat és 425 gallon (~1,6 m3) 

sósvizet termelt, nagyon kevés földgázzal. Azonban hamarosan 20 hordó/napra (~3,2 m3 ~2,7 

tonna/nap) csökkent le a termelése. Ezen a terülten 17 kutat fúrtak le és állítottak termelésbe. A 

Sanniland – mező volt az egyetlen szénhidrogénmező Floridában 1964-ig. Az US75 országút 

mellett állították fel a jelzőtáblát. 

 

 
 

Georgia 

Savannah - Colonial Group, Inc. Originally American Oil Company. Amikor Raymond M. 

Demere hazatért az I. világháborúból, úgy döntött, hogy kőolajtermékeket fog forgalmazni a 

különböző járművekhez. 1921. július 21-én bejegyeztette új cégét American Oil Company 

néven és egy hordó kőolajjal indította vállalkozását. 1933-ban Standard Oil of Indiana 

nyomására a társaság nevet változtatott és Colonial Oil néven dolgoztak tovább. A Colonial 

Group, Inc. úgy nőtt és fejlődött, hogy a szolgáltatások széles skáláját kínálja kilenc 

leányvállalatán keresztül, amelyek még mindig erősen gyökereznek a kőolaj tárolása és 

elosztása területén. Családi tulajdonban lévő és működtetett vállalkozásként a Colonial Group 

továbbra is az Egyesült Államok egyik legnagyobb magántulajdonban lévő vállalata, több mint 

1800 embert foglalkoztat. A jelzőtáblát a társaság 100. évfordulója alkalmából 2021. július 21-

én helyezték el a központi épület előtti út szélén. 
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Illinois 

Norris City - War Emergency Pipeline. A Bing Inch és a Little Inch csővezetékek megépítése 

forradalom volt az üzemanyag szállításban. A 24 hüvelyk (~610 mm) átmérőjű vezetéknek az 

építése előtt a legtöbb kőolaj távvezeték átmérője nem haladta meg a 8 hüvelyket (~203 mm). 

Texastól New Jersey-ig 1340 mérföldre (~2157 km) húzódó Big Inch volt az addigi legnagyobb 

és leghosszabb távvezeték. 1943 augusztusától 1945 augusztusáig tartó működése során napi 

300 000 gallon (~1 135, 5 m3) kőolajat szállított és ezzel biztosította a hadsereg üzemanyag 

ellátását, és az „amerikai szellem szimbóluma” nevet kapta. Az US45 országút mellett állították 

fel a jelzőtáblát 2018-ban. 

 

 
 

(Folytatjuk)                                                                                                  id. Ősz Árpád 
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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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