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Határozatképtelen volt az Elnökség 
 

Egyesületünk Elnöksége 2022. október 5-én (szerdán) 16.00 órakor kezdte ülését, viszont 

határozatképtelenség miatt fél óra várakozást követően Hatala Pál elnök úr bezárta az ülést. 

 

Informálisan az alábbi tájékoztatások hangoztak el: 

Törő György: 

• Deményvölgyben a Repiska konferencián képviselte Egyesületünket. 

Hatala Pál: 

• Elhunyt Szirtes Béla tiszteleti tagunk, a jelenlévők 1 perces néma felállással tisztelegtek 

emléke előtt. 

• Idén 130 éves a Lengyel Bányamérnökök és Technikusok Szövetsége. A központi 

jubileumi ünnepségükre 2022. október 22-én kerül sor Katowicében, amire meghívták 

Egyesületünket is. A várható költségekre tekintettel kimentésünket kérjük. 

• Csütörtökön Péch Antal emlékülés lesz Miskolcon, szombaton pedig a Fazola-napi 

rendezvények Ómassán. 

• A Lean Szakcsoport meghirdetett programja kapcsán felmerült anomáliákról 

tájékoztatta a jelenlévőket. 

Zelei Gábor: 

• Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy tagtársaink SZJA 1%-ának felajánlásának 

köszönhetően a NAV 1MFt-ot utalt át egyesületünknek. 

• A FÖCIK programsorozat részeként idén Egyesületünk a koordinátora a II. Kárpát-

medencei Földrajz és Földtudományi Versenynek. A szeptember 30-i határidőig 66 

(tavaly 50) csapat nyújtotta be nevezését, ebből 11 határon túli (3 felvidéki és 8 erdélyi).  

 

A következő ülés 2022.10.11-én 16:00 órai kezdettel, változatlan napirenddel kerül 

megtartásra. 

 

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 
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Újabb ajándékkal gazdagodott Egyesületünk! 
 

 
 

Dr. Horn János tiszteleti tagunk egy olajfúrótornyot ábrázoló képet ajándékozott 

Egyesületünknek, amikor Körösi Tamás és Gál István tagtársaink látogatták meg. 

Ebből a típusú fúrótoronyból Kőrösi Tamás szerint csupán kettő volt az országban. Külön 

érdekesség, hogy a képet Horn János Juratovics Aladártól kapta. 

 

Köszönjük a felajánlást! 

 

Zelei Gábor  
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Fazola napok 2022 
Újra benépesült az őskohó környéke 

 

Idén is az Őszi Múzeumok Fesztiválja keretében került megrendezésre Újmassán a Fazola 

napok. Az eseményről a sajtó is beszámolt, a minap.hu és a boon.hu is. A lapok közzé tettek 

fotó galériát is itt, illetve itt. 

 

A látvány csapolásról készített videómat itt tekinthetik meg. 

 

Részletes beszámoló később várható. 

 

  

  

  

https://minap.hu/cikk/ha-forro-femmassza-akkor-bizony-fazola-fesztival-es-ujmassa
https://www.boon.hu/helyi-kozelet/2022/10/latvanycsapolas-az-oskohonal
https://minap.hu/galeria/xv-fazola-fesztival#lg=1&slide=0
https://www.boon.hu/galeria/xv-fazola-napok/1
https://1drv.ms/v/s!Ar_ujpvQASOdgst3Od_APfYls4cg9w?e=S8MXAM
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Kép és szöveg: 

 

Zelei Gábor  
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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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Idén is megrendezésre került a „Repiská” 

 
A 30 éves múlttal rendelkező, a Szlovák Bányászati Egyesület által a V4 országok bányászati 

képviselői számára szervezett konferenciának a Prievidza székhelyű Hornonitranské Bana a.s. 

üdülője, a Wellness Hotel Repiská adott otthont a Chopok hegy északi lábánál. 

Magyarországot Horváth Zoltán a SZTFH-tól és Törő György az OMBKE részéről képviselte. 

A tolmácsolás nélkül zajló előadások helyett a magyarul beszélő szlovák, illetve angolul 

beszélő cseh és lengyel kollégákkal az előadások szünetei, illetve az esti kötetlen beszélgetések 

adtak lehetőséget eszmét cserélni. 

 

 
 

 
Csütörtök esti díszvacsora 

 

Törő György  
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Hűen a selmeci hagyományokhoz 
Az 1967-ben végzett kohómérnökök 55 éves találkozója Budapesten 

 

Szinte napra pontosan 5 évvel Aranydiplománk átvétele után, 2022. augusztus 25-én tartottuk 

meg 55 éves évfolyam-találkozónkat. A korábbi évek szokásától eltérve, a találkozót 

Budapesten rendeztük, figyelembe véve azt, hogy évfolyamtársaink ezt a helyszínt könnyebben 

meg tudják közelíteni, és így egy nap alatt lehetett lebonyolítani azt. 

A találkozónkat alapos előkészítő munka előzte meg. Nem volt könnyű mindenkit elérni, de 

végül is az elhunyt társaink kivételével, mindenkivel sikerült felvenni a kapcsolatot. A gondos 

szervező munkát egy 5 főből álló operatív törzs végezte: Szabó Éva, dr. Nyitray Dániel, dr. 

Tóth Lajos Attila, dr. Verő Balázs és felesége, Éva.  

A Budapest belvárosában lévő Károlyi étterem patinás keretet biztosított a 12-16 óráig tartó 

eseménynek. Az előzetesen egyeztetett program két fő elemet tartalmazott: egy közös ebédet 

és az ezt körülvevő, a selmeci hagyományokat felidéző szakestélyt.  

Az 55 fős évfolyamból 19-en tudtak eleget tenni a meghívásnak, körülbelül ugyanennyien 

különböző okok miatt nem tudtak eljönni, és sokan már nem e földi élet lakói. A találkozóról 

Verő Boglárka készített tablót, amelyen többek között e három csoporthoz tartozó 

évfolyamtársaink nevei is olvashatók, valamint a kísérőkkel együtt készült csoportkép is 

látható. Ez a tabló látható az 1. ábrán, míg a 2. ábrán a tablón szereplő csoportkép külön is 

megtekinthető. Az évfolyamtársaink közötti összetartozás erejét jól mutatja, hogy mindazok, 

akik megígérték, hogy eljönnek, kivétel nélkül ott is voltak.  

A déli harangszó utáni percekben érkező társainkat a Szabó Éva által készített pogácsa és egy-

egy pohár pezsgő fogadta. Már a találkozó első perceinek hangulata is azt jelezte, hogy örülünk 

egymásnak, és ez a hangulat végig megmaradt.  

Az érkezés perceit kihasználva, a közös költségekre az évfolyam kupájának képével díszített 

dobozban gyűjtöttünk hozzájárulást. Ehhez a költséghez dr. Horváth Ákos, aki nem tudott 

személyesen jelen lenni, jelentős összeggel már előzetesen hozzájárult.   

A hosszú asztal asztalfőjén az elnökség tagjai, szemben a rendezvénynek helyet biztosító Szabó 

Évi és a szakestély cantus praesese (nótabíró), Diósi János foglalt helyet, a többiek az asztal két 

oldalán ültek.  

A Bányász- és Kohász Himnusz eléneklése után dr. Verő Balázs és dr. Tóth Lajos Attila 

köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozták, hogy évfolyamtársaink – bár a diploma 

megszerzése után az élet legkülönbözőbb területein értek el sikereket – mindig büszkén 

vallották magukat kohómérnöknek. Talán éppen ezért sajnáljuk, hogy a kar nevéből ma már 

eltűnt a „kohómérnök” megnevezés. Az alma materben eltöltött közös élményekkel teli évekre 

Kállai Gábor az „Időmúlás” című versével emlékezett vissza.  

A nagy tetszéssel fogadott vers után dr. Nyitray Dániel a klopácska hangjai mellett olvasta fel 

elhunyt társaink neveit, majd professzorainkról is kegyelettel emlékeztünk meg. 

A gondos előkészítés eredményeképpen pontosan 1 órakor a pincérek felszolgálták az ebédet, 

amely mindenki megelégedésére szolgált. Az ebéd vége felé megérkezett a fotós, aki 

kiválasztotta a csoportkép elkészítésére alkalmas helyet, a Károlyi kertet. Kétféle csoportkép 

készült, egyiken csak az évfolyamtársak, míg a másikon a kísérők is láthatók. A fotós még egy 

óráig velünk maradt, rögzítve a történéseket.  

Visszatérve az étterembe, a találkozó levezetését dr. Tóth Lajos Attila vette át, és elsőként 

felkérte dr. Fehér Andrást a Szent Koronával kapcsolatos kutatásainak ismertetésére. Eddigi 

eredményeit egy-egy adathordozón is átadta a jelenlévőknek, a Szent Koronáról készült színes 

nyomattal együtt.  

A szakestélyek hangulatát felidézendő, egy-egy alkalmas pillanatban Diósi János vezetésével 

kohász nótákat énekeltünk, melyeknek szövegét előzetesen e-mailben megküldte. 

Dr. Fehér András nagy érdeklődéssel követett előadása után a levezető elnök sorra felkérte 

évfolyamtársainkat, hogy meséljék el az utolsó találkozásunk óta velük történteket. Örömmel 
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hallottuk, hogy már dédnagyapa is van közöttünk. Szabó Éva a találkozóra eljönni nem tudó 

társainkról is sok információt gyűjtött és mondott el.  

Az egyéni beszámolók lezárásaként a levezető elnök elmondta, hogy dr. Horváth Ákos e-

mailben köszöntötte a régi barátokat, és megküldte azt a dokumentumot is, amelyben a 

dunaújvárosi kollégái köszöntötték őt 80. születésnapján. 

Még augusztus folyamán tájékoztattuk prof. dr. Palotás Árpád Bencét, karunk dékánját a 

találkozónk szervezéséről, melyre levélben meghívtuk őt. Más irányú elfoglaltsága miatt 

személyesen nem tudott eljönni, de a dr. Tóth Lajos Attila által közvetített gondolatokkal 

köszöntött bennünket.  

Az egyéni beszámolók után egy, az alkalomhoz illő, a „De most már búcsúzunk” kezdetű 

nótával vettünk búcsút egymástól abban a reményben, hogy a felelevenített kapcsolatok a 

következő években is megmaradnak. A 4 órakor befejeződő program után öntész társaink külön 

dalárdát alkottak, és jellegzetes nótáikkal vidámmá és bizakodóvá tették a búcsúzás pillanatait.  

 

 
1. ábra. A találkozó tablója, melyen az évfolyamtársakról és a kísérőkkel készült csoportkép látható. 

 

 
2. ábra. Az 1967-ben végzett kohómérnökök 55 éves találkozóján készült csoportkép. 

 

Dr. Verő Balázs 

valétaelnök 
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Megjelent a Bányamunkás legújabb száma 

 

Kedves Tagtársaim! 

 

A napokban kaptam meg a Bányamunkás legújabb számát, érdeklődéssel kezdtem átlapozni. 

Aztán gyorsan el is olvastam a listatársunkkal - dr. Horn Jánossal - készült riportot. 

 

Ezenkívül is van még benne sok érdekesség, a Bányásznapról, a tatabányai OBKE 

Találkozóról, folytatódik a sorozat a múzeumokról is. Hogy csak néhányat említsek. Itt 

olvashatják. 

 

Jó szerencsét! 

 

Morvai Tibor 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

 
 

 

  

https://www.banyasz.hu/images/ujsagok/Banyamunkas_2022_szeptember.pdf
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M E G H Í V Ó 

 

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. 

 

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  

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 

 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

OMBKE székház  egyeztetés 

alatt 

60 éves a Hajdúszoboszlói 

földgázbányászat" - Szakmai nap és 

Szakestély 

Hajdúszoboszló október 14-15.  

Bányamérő Fórum OMBKE székház november 8. 

10:00 

 

Országos Bányászati Konferencia Herceghalom november 9-11.  

„Köfém 80” keretében 

Fémkohász Szakmai Nap 

Székesfehérvér november 11. 

14:00 

 

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november  

Szent Hubertus-Szent Borbála 

Emlékülés 

Kecskemét december 2.  

Központi Szt. Borbála-napi 

ünnepség 

  egyeztetés 

alatt 

Luca-napi Szakestély OMBKE székház december 13.  
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Október 6. A nemzet gyászának napja 
 

„S a sírt, hol nemzet sűlyed el, 

Népek veszik körűl, 

S az ember millióinak 

Szemében gyászköny űl” 

 

Egykoron, általános iskolás koromban, Rákosi uralma idején is október 6-án iskolai 

megemlékezések voltak. Nem volt olyan nyolcosztályos diák, aki ne tudta volna felsorolni az 

Aradi vértanúk nevét. Csak úgy emlékeztetőül:  

 

 
 

Minden házra kikerült a fekete gyászlobogó, meg a nemzeti színű zászló is. Igaz, kötelezően 

mellé kellett tenni a veres zászlót is, aki tudta és merte hanyagolta ez utóbbit. A kommunista 

szellemiség szerette kisajátítani a nemzeti függetlenségi mozgalmainkat, legalább is 1956-ig, 

aztán sürgősen letettek róla. 

 

Ma már, hogy szabadon élhetünk, már nincsenek gyászlobogók és nemzeti színű zászlók az 

utcán. Iskolai megemlékezések? Igen, talán egy-egy tanár még megemlíti, hogy volt 13 vértanú, 

de nevüket tudni már aligha kell. Akit érdekel, nézze meg az interneten. Vannak központi 

megemlékezések, a Kossuth téren és Aradon biztosan, a történelmi Magyarország területén 

nagyon sok helyen az egykori áldozatok szülőhelyén. Hivatalosak, ahol hivatalból ott vannak a 

politikus vezetők, akik a beszédet tartják, meg a hivatalból meghívottak, bizonyosan ott vannak 

a vértanúk előtt szívvel-lélekkel fejet hajtani vágyó résztvevők is. Szóval van megemlékezés 

meg beszédek, nem egyszer napi politikai utalásokkal kibélelve. De nekem valami nagyon 

hiányzott, a nemzeti színű zászlók és gyászlobogók a házakon, amit az istenadta nép maga tett 

volna ki, minden felszólítás, vagy kérés nélkül. Ezért nekem gyermekkorom idején volt október 

6 az igazi. Mert abban bujtatva ugyan, akkor is ott voltak a hatalom aktuális politika szólamai, 

de az iskolában magunk között és a szülői otthonban, a szülök munkahelyének közösségében: 

hivatalokban, szántóföldeken, bányák mélyén és gyárakban az akkor éppen véres kézzel, sőt 
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bitófával elnyomott nemzeti érzésünk jajkiáltása is ott lobogott a szívekben az üldözöttekért és 

mindenkiért, akik „érted haltak szent világszabadság!” 

 

Történelmi visszaemlékezésekben én olvastam olyan történeteket is, melyek lehetnek valós 

események, vagy csupán legendák. Legenda vagy valóság? Mindegy! Azok üzenete a fontos. 

Az emberi helytállás tanúsága a felnövekvő újabb és újabb korosztályok részére. Állítólag 

Ferenc József megírta kegyelmi levelét, csak a futár elkésett vele. Hiszem, hogy a 13 

tábornoknak meg kellett halnia ahhoz, hogy a nemzeti függetlenség eszméje mártíromságuk 

révén vérré váljék bennünk, mint ahogy Jézus Krisztus tanítása is kereszthalála révén válhatott 

csak világvallássá. Két, talán kevéssé ismert történetem van: 

Damjanich, a rác. Mielőtt kivégezték volna, Vécseyt utolsó kívánságára oda engedték hozzá. 

Vécsey letérdelt és kezet csókolt neki. Igen a magyar gróf a rác parasztnak. Üzenet: a 

nemzetiségeink között is voltak, akik a magyarok mellé álltak, nekünk meg olyan grófjaink – 

nagy dolog volt ám az akkor - akik tudták, hogyan kell megadni a végtisztességet egy egyszerű 

parasztnak. 

Schweidel, a német. A bécsi katonai akadémiát végezte. A hadbíró felteszi a kérdést Schweidel 

úr, ön felesküdött a császárra, hogyan tudott a Kossuth kutyák oldalára állni? Bíró úr, engem a 

magyar hazám hívott és ez nekem erkölcsi kötelességem volt! Schweidel úr, el tudja ön ezt 

mondani magyarul? – Nem bíró úr, de ez nem olyan fontos! Másnap főbe lőtték. Üzenet: ahhoz, 

hogy az ember magyar legyen, még magyarul sem kell tudni, elég „csak” úgy érezni. Mert ha 

őszintén igaz, akkor az tettekben is megnyilvánul.   

 

 
Thorma János (1870-1937) Aradi vértanúk c. festménye 

 

Ui. Lehet már úgy 10-15 éve, hogy angol kenyéradó gazdámmal az akkor Átriumnak nevezett 

szálloda bárhelyiségében a pultnál állunk, beszélgetünk. Valamiért nagyon szidta a németeket. 

Elmondom neki, hogy volt egy nemzeti függetlenségi harcunk 1848-49-ben, amikor a magyar 

felkelt az akkori Európa egyik legerősebb katonai hatalma, a Habsburg önkényuralom ellen. 

Elmesélem neki Schweidelt. No látod? Nekünk meg ilyen németjeink voltak! Odajön hozzám 

egy úr, kérve, hogy még egyezer mondjam el neki, mert nem értette minden részletében. 

Elmondtam. Megköszönte. Most hazamegyek és ezt a történetet elmondom családomnak, 

barátaimnak, ismerőseimnek. És büszke vagyok arra, hogy német vagyok!”  

 

Komlóssy György 
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In Memoriam Tihanyi Gábor Gyula 
 

 
 

Tihanyi Gábor Gyula 1948-ban született Szolnokon, ott járt általános iskolában és végezte el a 

gimnáziumot. Érettségi után felvételt nyert Miskolcra, a Nehézipari Műszaki Egyetem 

Bányamérnöki Karára, ahol 1971-ben okleveles olajmérnök diplomát szerzett. Az Országos 

Kőolaj és Gázipari Tröszt Kőolajkutató Vállalatánál (OKGT KV) fúrómérnökként dolgozott 

éveken keresztül, majd felhelyezték az OKGT Fúrási Főosztályára Budapestre. Az OMBKE 

Kőolaj-, Földgáz- és Vízszakosztályának 1977. január 1-től 1979. május 15-ig volt titkára. Az 

OKGT által felvállalt, Párizs környékén (Fontainebleau, Évreux, stb.) mélyített geotermikus 

fúrásokat irányította egy ideig. 1991-ben tagja volt annak a delegációnak, amely a magyar 

szakemberek részvételét készítette elő a kuvaiti égő olajkutak eloltásában és a kitörések 

megfékezésében. Amikor 1991-ben megalakult a MOL Tunisia, ő lett az ügyvezető és 

irányította a szénhidrogén-kutatást és termelést Tunéziában. A több fázisú kutatási és feltárási 

tevékenység eredményeként 1998-ban megindult a Kebili terület Sabria mezőjében a MOL első 

külföldi kőolajtermelése. A mező területére a MOL Tunisia 30 éves termelési koncessziós jogot 

szerzett. Azonban amikor 2001-ben a MOL eladta a koncessziós jogát és területeit, akkor a 

Calgary (Kanada) székhelyű Winstar Resources Ltd. társasághoz szerződött, amelynek abban 

az időben, Kanadában és Tunéziában volt tevékenysége. A Winstar Resources Ltd. 2004-ben 

Magyarországon elnyerte a Törökkoppány és Igal II koncessziós területeket, s megalakult a 

Winstar Magyarország Olaj- és Gázkoncessziós Kft., amelynek résztulajdonosa és ügyvezetője 

lett. A társaság szolnoki székhelyéről irányította a kutatásokat, amelynek eredményeképpen 

2007-ben Törökkoppányban megindult a kőolajtermelés. Közben a Winstar Resources Ltd. 

2008-ban Romániában megszerezte a Satu Mare (Szatmárnémeti) koncessziós területet, 

megalakult a Winstar Romania, amelynek tevékenységét is ő irányította Szolnokról. A kutatás 

eredményeként tárták fel a Moftinu (Majtény) földgázmezőt. 2015-ben a Winstar Romania 

társaság felvásárolásáról aláírta a szerződést a Kulczyk Oil Venture Inc. (Lengyelország), ekkor 

Tihanyi Gábor Gyula eladta a társaságokban lévő részesedését és nyugállományba vonult. 

Nyugdíjas éveit – fokozatosan romló egészségi állapota mellett – Szolnokon töltötte. 2022. 

augusztus 31-én távozott el közülünk az örök szénhidrogénmezőkre. Temetése 2022. 

szeptember 13-án volt Szolnokon, ahol fia, rokonai, egyetemi tankörtársai, régi kollégái, barátai 

és ismerősei kisérték el utolsó útjára.  

 

Gábor! Hiányozni fogsz! Vigyázz ránk onnét Fentről! Utolsó Jó szerencsét! 

 

id. Ősz Árpád  
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In Memoriam Czupi Gyula 
 

 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Sokan tudják már a tényt, de az utolsó útja még hátra van. 

 

Nyugodjék békében! 

 

Jó szerencsét! 

 

Csurgó Lajos 

 

In Memoriam Lente Miklós 
 

Tisztelt Tagtársak, kedves Barátok! 

 

Szomorú szívvel jelentjük, hogy tagtársunk, Lente Miklós okl. bányamérnök, 

robbantástechnikai szakmérnök életének 67. évében, október 5-én hosszú, nehéz betegség 

következtében Tapolcán, otthonában elhunyt. 

Temetése október 17-én 11 órakor lesz a tapolcai régi temetőben polgári szertartás szerint. A 

temetés után a szomszédos La Pergola pizzériában van lehetőség ebédelni, beszélgetni, 

emlékezni. 

 

Emlékét megőrizzük! 

Utolsó Jó szerencsét! 

Podányi Tibor 

  

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Czupi Gyula
okleveles gépészmérnök és közgazdász

életének 92. évében 2022 augusztus 26.-án 
csendesen elhúnyt. 

Búcsút veszünk tőle Székesfehérváron a Sóstói
róm.-kat. temetőben október 14.-én 10 órakor

kezdődő temetésen.
Azt követően hálát adunk életéért a Prohászka

templomban.

A gyászoló család

„Ne félj, mert megváltottalak!
Neveden szólítottalak, az enyém vagy….
Mert drága vagy szememben,
Becses vagy és én szeretlek téged“ (Iz, 43, 1, 4)
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In Memoriam Kobold Tamás 
 

Olvasva a szomorú hírt, egy korábbi esemény kapcsán szeretném Kobold Tamás emlékét 

felidézni. 

2002 szeptemberében Selmecbánya akkori polgármestere, dr. Marian Lichner, a Semeci 

Akadémia 1762-ben történt alapításának 240. évfordulójára meghívta az Alma Materünk 

jogutód intézményeinek (Sopron és Miskolc), illetve az Akadémia szellemi örökségét vállaló 

és követő intézményeinek helyt adó városok polgármestereit, az intézmények és a történelmi 

karok első számú vezetőit1. 

A vendégeket szeptember 13.-án délelőtt dr. Marian Lichner polgármester az egykori 

Kammerhof épület barokk termében, majd délután a Szent Katalin templomban tartott ünnepi 

rendezvényen köszöntötte. Ezen az eseményen került sor a Selmeci Akadémia örökségével 

kapcsolatban aláírt dokumentum megszentelésére és ünnepélyes átadására. 

Az ünnepségre Miskolc város polgármesterét is meghívták és Kobold Tamás a meghívást 

elfogadva, személyesen vett részt az eseményen. Az erről készült néhány fényképpel, ezek 

közreadásával kívánom emlékét felidézni. 

Az ottani ünnepség, a város, az Akadémia épületei és szellemisége nagy hatással volt Rá, ezt 

minden későbbi találkozás alkalmával kiemelte. 

 

 
 

  
 

A mellékelt első kép a városházáról történő levonulást örökítette meg, míg másik kettő a Szent 

Katalin Templomban készült. 

 

Emlékét Tisztelettel őrizzük meg. Nyugodjon békében! 

Dr. Bőhm József  

 
1 Az eseményről és a résztvevőkről további információ nyerhető: Res Montanarum Leoben 40/2007: 11-27 oldal, 

ill. Soproni Szemle 2019. negyedik szám: 371-386 oldal 
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In Memoriam Szirtes Béla 
 

Életének 93-ik évében 2022. október 3-án otthonában elhunyt Szirtes Béla vasokleveles 

bányamérnök. Temetéséről később történik intézkedés. 

 

Köszönöm listatársainknak - Csethe Andrásnak és Rem Lajosnak - hogy megosztották velünk 

a szomorú hírt. 

 

Jó szerencsét! 

Morvai Tibor 

 

 

 
 

Megjelent a szeptember havi GeoNews! 

 
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

Az EFG szeptember havi online tájékoztatója a GeoNews - magyar vonatkozásokkal, 

projekthírekkel a szakértői panelek híreivel - itt elérhető. 

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S 

 

NUKLEÁRIS JOGI ISMERETEK I-II. 

 

Az energetika ma már társadalmi üggyé vált, fejlődése rohamosan gyorsul, a kapcsolódó 

tudományterületek rendkívül kiszélesednek, így fontos mérnöki feladat az energetikai gondok 

azonosítása, az összefüggések és a kapcsolatok helyes megállapítása. 

A „Nukleáris jogi ismeretek” című kétkötetes szakkönyv a Magyar Mérnöki Kamara 

támogatásával, a Szegedi Tudományegyetem Üzleti Jogi Intézet gondozásában jelent meg. 

 

Szerzők: 

Prof. Dr. Gellén Klára intézetvezető 

Dr. Farkas Csamangó Erika egyetemi oktató 

Molnár Szabolcs energetikai mérnök. 

 

A könyv nemcsak a jogászok, hanem a műszaki szakemberek részéről is érdeklődésére tarthat 

számot. 

A kötetek ismeretanyaga kiterjed a műszaki ismeretekre (atomfizika, energetika, sugárvédelem, 

környezetpolitika stb., ágazati jogi szakismeretekre (polgári jog, közigazgatási jog), illetve 

speciális nukleáris jogi szakismereti témakörökre is. 

 

Forrás: MMK XXIX. évfolyam 8. szám (2022. augusztus–szeptember) p: 58. 

 

Dr. Horn János 

  

https://449pu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/67a0Vz2Nq-_Vt8Mw4gLWTVmNKEuv2cnLG8bdI9GqQz1lhfibVU_goSTXMFEVjDDQzMtHi6GMJW0fI0gMhDeQIPEjuugOUZ8FYLSkP-VIVFQv4s852LGoLOUVO7ROYOFGyHGRUEcz
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SOKAKAT ÉRINT 

(kata/ vállalkozási forma) 

 

A Magyar Mérnök Kamara 2022. augusztus 23-án 2 órás, interaktív előadást 

tartott mérnök vállalkozóknak a „katá”-ból történő áttérésről, a választható 

vállalkozási formákról, illetve az adózási feltételekről. Az előadás bemutatta a 

lehetséges opciókat, az egyes adózási formák – az átalányadózás és a vállalkozói 

jövedelem szerinti adózás – előnyeit, hátrányait. 

Az előadás megtekinthető itt. 

Az előadást követő kérésekre adott válaszokat itt találhatják meg.  

 

Dr. Horn János 
 

Szakmai anyagok a „Mérnök Újság” XXIX. évfolyam 8-9. 

számából (2022. augusztus–szeptember) 
 

Dubniczky Miklós 

Energiadráma (p: 3) 

Prof. Dr. Aszódi Attila (BME Nukleáris Technikai Intézet) 

Nagyon súlyosnak látom a energiapiacok helyzetét/ Új európai nukleáris iparra van 

szükség (p: 12 – 14) 

Dr. Zsebik Albin (okleveles gépészmérnök) 

Takarékoskodjunk a fogyó energiaforrásainkkal/ A halogatásnak ára van (p: 16 – 18) 

Livó László (okleveles bányamérnök, geotermikus szakmérnök, c. egyetemi docens) 

Mindenütt rendelkezésünkre álló energiaforrás/Földhőpotenciál és kiaknázási 

lehetőségei (p: 20-23) 

Dr. Bezzegh András (okleveles vegyészmérnök, ny. egyetemi docens) 

Háztartási energiatárolási lehetőségeink/ Ha fúj a szél, ha nem (p: 28-31) 

Dr. Zsebik Albin (okleveles gépészmérnök) 

Mennyi legyen a megtakarítás, hogy a beruházás az elvárt hozamot biztosítsa?/ A 

földgáz kiváltása hőszivattyúval (p: 32–33) 

 

Dr. Horn János 

 

Álláshirdetés 
 

Tervező mérnököt keres az MVM Csoport.  

A részletes felhívást a Karrierportálon találhatják meg.  

 

Üdvözlettel: 

 

Varga Tamás 

osztályvezető 

Humánerőforrás-fejlesztési Osztály 

MVM Mátra Energia Zrt. 

3271 Visonta, Erőmű utca 11. 

Tel: (06 37) 33-52-48 

e-mail: tamas.varga@mert.hu 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Em_gsR57Na0
https://mernokvagyok.hu/kata-2/
https://mvm.karrierportal.hu/allas/tervezo-mernok-4249/0/33ac127bada161ad486f6b8156538468
mailto:tamas.varga@mert.hu
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DR. FRICZ-MOLNÁR PÉTER 

Akadémiai ifjúsági köri választás 120 évvel ezelőtt Selmecen 
 

Számos tanulmányban (és két könyvben) foglalkoztam a selmeci diákélet sokszínű 

mozzanataival, ugyanakkor ez idáig a ma is létező hallgatói önkormányzatisággal, annak 

részeként az ifjúsági köri választással még nem. E mulasztás mostani pótlására az indított, hogy 

a látókörömbe került az 1902/03-as köri választmányról készült felvétel (1. kép), az 1903-as 

valétatabló (4. kép) és az 1902-es köri alapszabály. E három korabeli forrás alapján – a selmeci 

hetilap tudósítására is figyelemmel – felidézem a 120 évvel ezelőtti akadémiai köri választást. 

Ez a tanulmány jó (kutatási) példa kíván lenni arra is, hogy a selmeci diákokról (névjelölés 

nélkül) készült felvételeken lévő személyek azonosításában miként segíthet a korabeli és 

digitalizált selmeci hetilapok2 tudósítása, valamint a szintén digitalizált valétatablók3 

összevetése. 

 

 
1. kép: Az 1902/03-as akadémiai köri választmány 

 

Az említett 1902-es alapszabály szerint az akadémiai (ifjúsági) körben való tagság önkéntes 

alapú volt. A köri tagnak „egyszer s mindenkorra” 4 korona beíratási díjat, valamint 7 korona 

éves tagsági díjat kellett fizetnie (ezek mai értéken 8 500 és 15 000 forintnak felelnek meg). A 

kör tisztviselője az elnök, az alelnök, a főtitkár, a titkár, a pénztáros, az ellenőr, a főkönyvtáros, 

a két könyvtáros, a háznagy, az alháznagy, az önképzőkör vezető, az énekkar vezető, a 

zenekarvezető, a két választmányi jegyző, a két közgyűlési jegyző és a négy egészségügyi 

bizottsági tag volt. Néhány tisztség az akkori diákélet gazdagságát bizonyítja, gondolva a 

könyvtárra, az énekkarra, a zenekarra vagy az önképzőkörre, persze ezek már akkoriban sem 

voltak tartós sikerre ítélt képződmények.4 A hallgatók a köri tagok közül egy évre választották 

 
2   https://epa.oszk.hu/kereses.mhtml?dc_title=Selmec*&evkezd=&evvegz=&dc_subject=&type=&id=&version=&sort=rk_uniform&Image13.x=0&Image13.y=0 (letöltés: 
2022.09.10.) 
3  http://leveltar.uni-sopron.hu/banya-koho-erdomernok-tablok (letöltés: 2022.09.10.)  
4  A Selmecbányai M. Kir. Bányász és Erdész Akadémiai Kör évkönyve 1903-1904. Selmecbánya, 1904. 15-16. 
[https://library.hungaricana.hu/hu/view/SELMEC_BEF_1903_Evkonyv/?pg=2&layout=s (letöltés: 2022.09.10.)] 

https://epa.oszk.hu/kereses.mhtml?dc_title=Selmec*&evkezd=&evvegz=&dc_subject=&type=&id=&version=&sort=rk_uniform&Image13.x=0&Image13.y=0
http://leveltar.uni-sopron.hu/banya-koho-erdomernok-tablok
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SELMEC_BEF_1903_Evkonyv/?pg=2&layout=s
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az elnököt, az alelnököt és a választmányi tagokat. Az elnök és az alelnök abszolút, a 

választmányi tagok relatív szótöbbséggel választattak. Az egyes tisztviselőket a választmány 

saját kebeléből választotta és amennyiben az elnöki szék vagy bármely más tisztség idő előtt 

megüresedett, úgy ezt új választás alapján kellett betölteni, egy héten belül. Hiába, az ifjúság 

nem maradhatott vezetők nélkül, tekintve, hogy az elnökkel és az alelnökkel együtt a 22 fős 

választmány a kör folyó ügyeit vezette s azt kormányozta. Ennek során a választmány feladata 

volt – többek között – „a rendre és alapszabályokra felügyelni, a kör vagyonát kezelni és 

hasznosítani, a tagok kívánságát és panaszát meghallgatni és az azok felett hozott határozatot a 

közgyűlés elé terjeszteni.”5 A köri közgyűlés lényegében a diákparlament volt, míg a 

választmány a diákkormány(zat), mely az elvégzett tevékenységét időnként megjelentetett 

évkönyvben ismertette, ami egyfajta beszámolónak minősült (2. kép). 

 

 
2. kép: Részletek az Akadémiai Kör egyik évkönyvéből 

 

Az 1902-es – 120 évvel ezelőtti – alapszabályból tudható, hogy az ifjúsági köri választásokat 

„ha csak lehetséges, mindig május hó 12-én” kellett megtartani. Ez azonban 120 évvel ezelőtt 

pont nem sikerült, ugyanis akkor „a bevett szokástól a kassai diákkongresszus miatt tértek el, 

mert az volt a közóhaj, hogy a múlt elnökség képviselje a kört a kongresszuson. Június 2-án 

ment végbe az új választás, a szokott érdeklődés azonban nem volt meg. A három elnökjelölt 

közül Bacsó József 61, Tassonyi Ernő 38 és Üveges Ferenc 7 szavazatot kapott. Meglepő, hogy 

a múlt választásnál egy jelölt több szavazatot kapott, mint most a három együttvéve. Ez a 

kevésfokú érdeklődés volt oka annak, hogy a megválasztott Bacsó választmánya úgy alakult 

meg, hogy azzal nem remélhette a kör ügyeit vezetni. Majdnem az egész választmány fiatal 

erőkből állott. Bacsó az elnökségről lemondván, június 6-án nagy többséggel Tassonyi Ernő 

választatott meg elnökké Üveges Ferenc 7 szavazatával szemben. A régi választmány 

működéséről évi jelentést fog kiadni az új alapszabályok értelmében.”6  

 

 
5  A Magy. Kir. Bányász és Erdész Akadémiai kör alapszabályai és ügykezelési szabályzata. Selmecbánya, 1904. 4., 7-8. 
[https://library.hungaricana.hu/hu/view/SELMEC_BEF_1904_Alapszabalyai_Es_Ugykezelesi_Szabalyzata/?pg=0&layout=s (letöltés: 2022.09.10.)]  
6  Selmecbányai Híradó, 13. (1902) 23. sz. 3. (jún. 8.)  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SELMEC_BEF_1904_Alapszabalyai_Es_Ugykezelesi_Szabalyzata/?pg=0&layout=s
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3. kép: Részlet egy akadémiai köri önigazgatási dokumentumból 

 

Az 1902/03-as köri választmányról ismert egy fényképfelvétel is (1. kép), mely azonban nem 

tartalmaz neveket. A személyazonosításban ugyanakkor részben segít az 1903-as – javarészt 

olvasható névaláírásos – valétatabló (4. kép), amikor is oldalági rokonom, Fritz Károly (1882-

1960) bányamérnök volt a valétaelnök. Ő az 1902/03-as választmányi fotón (1. kép) nem 

szerepelt, mert Fritz Károly az előző évben, 1901/02-ben, Pethe Lajos köri elnöksége idején 

volt választmányi jegyző (3. kép), így ő az akkori új – és az akadémiai igazgatóság által csak 

1903. december 14-én megerősített – alapszabály megalkotásában vitt fontos szerepet.7 Ez a 

dokumentum az ifjúsági köri működés alkotmányává vált a XX. századi eleji selmeci főiskolás 

diákéletben.  

 

 
4. kép: Az 1903. évi valétánsokról készült tablófotó, a valétaelnök Fritz Károly bmh. volt (Miskolci Egyetem 

Múzeuma) 

 

A 120 évvel ezelőtti köri vezetésről, a választmányról – a fényképfelvétel mellett (1. kép) – a 

selmeci hetilap is közölt egy fontos tudósítást, a névsort. Eszerint az „akadémiai kör új tisztikara 

 
7  Fricz-Molnár Péter: Kalandozások a selmeci múltban. Budapest, 2022. 50.; A Magy. Kir. i. m. 27., 36.  



 

 

 

 

25 

Tassonyi Ernő elnöklése alatt következőképpen alakult meg: alelnök Tirscher Arthur, főtitkár 

Blattny Tibor, titkár Pap Jusztin, pénztáros Stacha Gusztáv, ellenőr Szalczer Lajos, háznagy 

Bacsó József, alháznagy Turek Béla, főkönyvtáros Zimay János, könyvtárosok Egly József és 

Finka Mihály, zenekarvezető Figura Ákos, énekkarvezető Tar István, közgyűlési jegyzők 

Bacsilla Lajos és Kiss István, választmányi jegyzők Leskó Béla és Pirger Károly. Egészségügyi 

bizottság elnöke Gottpreis Ferenc, tagjai Seyfried Ernő és Üveges Ferenc. Ez új választmány 

is, miként a régi, erős akarattal törekszik munkálkodásával a kör anyagi, szellemi javait 

gyarapítani s a köztetszést és megelégedést nemcsak az ifjúság, de a nagyközönség részéről is 

kiérdemelni.”8 Tassonyi elnökjelölt ellenfelei – Bacsó József és Üveges Ferenc – egyaránt az 

1902/03-as köri választmány tagjai lettek. 

 

A selmeci hetilap a kör 1902/03-as tisztikara kapcsán 20 akadémikust sorolt fel, míg az 

1902/03-as választmányi tagokról készült fényképen 21 ifjúsági köri vezető látható, továbbá az 

1903-as névaláírásos valétatabló szerint 27-en ballagtak. Az 1902-es köri tisztikarról szóló 

selmeci újsághír és az 1903-as valétatabló összevetése – pontosabban az 1903-as valétatablón 

általam kiolvasott nevek – alapján megállapítható, hogy az 1902/03-as köri választmány tagjai 

közül 8-an – Tassonyi Ernő köri elnök, Blattny Tibor főtitkár, Pap Jusztin titkár, Szalczer Lajos 

ellenőr, Egly József és Finke Mihály könyvtárosok, Tar István énekkarvezető és Pirger Károly 

választmányi jegyző – Fritz Károly valétaelnöksége alatt, 1903-ban ballagtak. E nyolc diák 

valétafotója alapján az 1902/03-as köri vezetésről készíthető egy újabb, részleges, de már 

neveket tartalmazó egyedi „választmányi tabló” is. 

 

 
Tassonyi Ernő (bmh.) köri elnök és Blattny Tibor (emh.) főtitkár 

 
8  Selmecbányai Híradó, 13. (1902) 24. sz. 5. (jún. 15.) 



 

 

 

 

26 

 
Pap Jusztin (bmh.) titkár és Szalczer Lajos (emh.) ellenőr 

 

 
Egly József (emh.) és Finke Mihály (emh.) könyvtárosok 
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Tar István (bmh.) énekkarvezető és Pirger Károly (emh.) választmányi jegyző 

 

Az 1903-ban valétált fenti 8 akadémikus közül az 1902/03-as választmányi fényképen – 

részemről – beazonosítható az elnök Tassonyi Ernő, Szalczer Lajos ellenőr, Finke Mihály 

könyvtáros, Tar István énekkarvezető, Pirger Károly és Leskó Béla választmányi jegyzők, 

továbbá Pap Jusztin titkár. A további személyek azonosítását nehezíti, hogy az 1904-es 

valétatablón9 nincsenek nevek, míg az 1905-ös valétatablón10 nem található a selmeci hetilapból 

ismert egy 1902/03-as választmányi tag neve sem, továbbá az 1906. és az 1907. évi 

valétatabló11 nem ismert. 

 

 
Balról jobbra az azonosítás: Tassonyi Ernő, Szalczer Lajos, Finke Mihály, Tar István, Pirger Károly, Leskó Béla, 

Pap Jusztin 

 

Tassonyi Ernő (1881-1942) az 1902-es köri elnöksége, majd 1903-as valétálása után nem 

szakadt el a selmeciektől, ugyanis a helyi hetilapban számos írása jelent meg 1904 és 1907 

között. Mindemellett Tassonyi 1905-ben megírta és a helyi Joerges nyomda pedig kiadta a 

selmeci diákéletről szóló, az „Aki a párját keresi” című regényét, melyet Mühlbeck Károly – 

levelezőlapként (baleklapként, 5. kép) is forgalmazott – művészi grafikái tesznek még 

 
9  http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1904.jpg (letöltés: 2022.09.10.) 
10  http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1905.jpg (letöltés: 2022.09.10.) 
11  http://leveltar.uni-sopron.hu/banya-koho-erdomernok-tablok (letöltés: 2022.09.10.) 

http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1904.jpg
http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1905.jpg
http://leveltar.uni-sopron.hu/banya-koho-erdomernok-tablok
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tetszetősebbé. Emellett Tassonyi társszerzőségével 1931-ben megjelent a Magyar bányajog (5. 

kép) című könyv, mellyel az 1902-es köri elnök jelentős szakkiadványt is készített. 

 

 
5. kép: Részletek Tassonyi Ernő könyveiből 

 

 

Energetikai hírek 
 

Lengyelország megemeli az infrastruktúra biztonsági szintjét az Északi Áramlat 

csővezetékek elleni szabotázs után 

 

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök megemelte az ország riasztási szintjét a külföldön 

található lengyel energetikai infrastruktúrával kapcsolatban - közölte a kormány biztonsági 

központja, az RCB október 6-án. 

Az Oroszországból Németországba tartó Északi Áramlat 1 és 2 tenger alatti gázvezeték négy 

vezetékéből három ellen elkövetett állítólagos szabotázs után Lengyelország óvatossá vált, 

hogy saját infrastruktúrája is célpont lehet. 

Morawiecki azt állította, hogy az Északi Áramlat-vezetékek elleni támadások Oroszország 

„hamis zászlós” akciói voltak. 

Lengyelország társüzemeltetője a Norvégiából Dánián keresztül Lengyelországba vezető, 

nemrég megnyitott Baltic Pipe gázvezetéknek, valamint a Svédországba vezető 

villamosenergia-összeköttetésnek. Az ország két távközlési összeköttetéssel is rendelkezik 

Dániával és Svédországgal. Egy másik kritikus infrastruktúra a nyugat-lengyelországi 

Swinoujscie kikötőjében található LNG-terminál. 
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A Bravo kódnevű magasabb riasztási fokozat november végéig lesz érvényben - közölte az 

RCB. 

"A riasztási szintek ... jelzések a szolgálatoknak, hogy legyenek készenlétben" - áll az RCB 

közleményében. 

"A BRAVO riasztási szintet - amely a négyszintű skála második fokozata - terrorista esemény 

fokozott és előre jelezhető veszélye esetén vezetik be. Ez azt jelenti, hogy a szolgálatoknak 

információjuk van egy lehetséges fenyegetésről, ezért a közigazgatásnak különösen ébernek 

kell lennie" - közölte a biztonsági központ is. 

Newsbase, 2022.10.07. 

 

 

Az OPEC+ 2mn bpd csökkentést hajt végre, feldühítve az USA-t 

 

A nyugati vezetők több hónapos nyaggatása semmit sem ért ezen a héten, mivel az OPEC+ 

bejelentette, hogy 2 millió bpd kvótacsökkentést hajt végre, ami az árak emelésére és a termelés 

növelésével kapcsolatos problémák elfedésére szolgál. 

Mi: A csökkentés a tényleges kibocsátás mintegy 1 millió bpd-vel történő csökkenését 

eredményezi. 

Miért: Az áringadozás, a termelés jövőbeli emelkedésével kapcsolatos aggodalmak és a régóta 

fennálló megállapodás iránti elkötelezettség vélhetően mind tényező volt a döntés 

meghozatalában. 

Mi következik ezután? Az USA kifogásolta a lépést, és azzal fenyegetőzött, hogy fellépéssel 

csökkenti az OPEC befolyását a piacra. 

Az olajtermelők OPEC+ csoportja akkor hozta meg a döntést, hogy együttesen napi 2 millió 

hordóval (bpd) csökkenti a kitermelést, amikor a héten először találkoztak személyesen a 

koronavírus (COVID-19) járvány kezdete óta. A döntés a világgazdaság állapotával 

kapcsolatos félelmek ellenére született, és egy hosszú időszakot követ, amely során különösen 

a közel-keleti olajtermelőket sürgették a termelés növelésére, mivel elméleti termelési csúcsok 

közelében vannak. 

A csoportnak ez volt a második csökkentése a hónapok során, a szeptemberi döntés eltörölte az 

augusztusban a kitermeléshez hozzáadott 100 000 bpd mennyiséget. 

Az előző 18 hónapban az OPEC+ azon dolgozott, hogy visszaadja a piacról kivont mintegy 10 

millió bpd készletet, hogy megfékezze az olajexportáló országok által a nyersolaj árának 2020 

második negyedévében bekövetkezett zuhanásakor elszenvedett hatalmas veszteségeket. A 

lassú visszapótlás biztosította az árak folyamatos emelkedését, de a konfliktusok és a kereslettel 

kapcsolatos aggodalmak közepette kiújult volatilitás ellentétes irányú intézkedéseket tett 

szükségessé, mivel számos piaci kommentátor úgy véli, hogy a csoport most 90 dolláros 

hordónkénti árat tekint nem tárgyalható alsó árszintnek, bár a szaúdi kormány hevesen tagadta, 

hogy az árakat ellenőrizni kívánná. 

 

Kritika és együttműködés 

 

A csökkentés azonnali kritikát váltott ki a főbb fogyasztó országok részéről, élükön az Egyesült 

Államokkal, amelynek elnöke, Joe Biden az év elején keményen lobbizott azért, hogy az 

OPEC+ tagokat a termelés növelésére ösztönözze. 

 

A Fehér Ház Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó és Brian Deese, a Nemzeti Gazdasági 

Tanács igazgatója által kiadott nyilatkozatban Biden "csalódott az OPEC+ rövidlátó döntése 

miatt, hogy csökkentik a termelési kvótákat, miközben a világgazdaság a Putyin ukrajnai 

inváziójának folyamatos negatív hatásaival küzd". A csalódottság valódi forrása valószínűleg 

az a felfelé irányuló nyomás lesz, amely az üzemanyagárakra nehezedik, alig több mint egy 

hónappal azelőtt, hogy Biden kihívást jelentő félidős választások elé néz. 
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A széles körű nyomás ellenére azonban a csoport vezető kitermelői - Szaúd-Arábia és 

Oroszország - kitartottak egymás mellett, úgy tűnik, tanultak a világjárvány kezdetével 

egybeeső, rövid életű árháborújuk ostobaságából, és a tagok szerint a csökkentésekre "a 

világgazdasági és olajpiaci kilátásokat övező bizonytalanság fényében" volt szükség. 

Miközben szankciók korlátozzák az orosz nyersolaj piacát, miközben folytatódik az ukrajnai 

"katonai művelet", és Moszkva a szomszédja négy délkeleti régiójának annektálására törekszik, 

Rijád tartózkodott a kritikától, talán egyrészt az olajkapcsolatok stabilitását, másrészt a saját, 

régóta tartó jemeni katonai hadjáratát szem előtt tartva. 

Oroszország a hírek szerint 1 millió bpd-vel csökkentené a kitermelést, míg Szaúd-Arábia a 

pletykák szerint további, egyoldalú, 500 000 bpd körüli csökkentést fontolgatott. 

A két ország az OPEC+ csoport októberi 43,86 millió hordónkénti termelési kvótájának több 

mint felét, egyenként 11 millió hordónkénti kitermelést biztosít, de míg Szaúd-Arábia az utóbbi 

időben e szint körül tudott termelni, addig az orosz termelés a szankciók hatására csökkent. 

Most, hogy mindkét ország kvótája 10,478 millió bpd-re csökkent, kisebb lesz a nyomás Szaúd-

Arábiára, hogy a termelést a történelmi csúcsokhoz közeli szinten tartsa, mivel az árak egy 

olyan szinten mozognak, amelyet Rijád valószínűleg "középmezőnek" tekint. A többi termelő, 

akik eddig a "maximumon" voltak, nevezetesen Kuvait, szintén üdvözölni fogja a termelés 

növelésével kapcsolatos problémák miatt kapott haladékot. 

 

Csökkentések 

 

Míg az OPEC+ a címben szereplő 2 millió bpd-vel csökkenti kollektív kvótáját, a tagok közötti 

alultermelés miatt a termelés körülbelül 1-1,1 millió bpd-vel fog csökkenni, Abdulaziz bin 

Salman Al-Saud szaúd-arábiai energiaügyi miniszter, Abdulaziz bin Salman Al-Saud herceg 

szerint. 

A csoport mintegy 3,6 millió bpd-vel maradt el a 43,856 millió bpd kvótától, mivel az iráni, 

orosz és venezuelai eladásokat továbbra is szankciók korlátozzák, Angola és Nigéria pedig 

termelési problémákkal küzd.  

 

Intézkedési pontok 

 

A termeléscsökkentés - és a fogyasztók elégedetlensége - csak arra szolgál, hogy rávilágítson a 

Saudi Aramco vezérigazgatója, Amin Nasser nemrégiben ismételten megfogalmazott 

kritikájára, miszerint a piac ellátása terén jelentkező kihívások nagyrészt az upstream hosszú 

távú alul finanszírozásából fakadnak. 

Nasszer már régóta bírálja a fejlett országok kiegyensúlyozatlanságát, amellyel az 

energiaellátás átalakításához viszonyultak, miközben keveset tettek az importfüggőség 

csökkentése érdekében, miközben bírálták az exportáló országok rendszereit. A fizikai 

piacokon a szankciók és az ellátási lánc problémái miatt továbbra is fennálló hiányosságok 

közepette a farok csóválja a kutyát. 

Közös nyilatkozatukban Sullivan és Deese megismételték az amerikai energiaügyi 

minisztérium azon szándékát, hogy "a jövő hónapban további 10 millió hordót szállítanak a 

piacra a stratégiai kőolajtartalékból, folytatva az elnök által márciusban elrendelt történelmi 

jelentőségű felszabadításokat". Ezzel június óta mintegy 850 000 bpd-t szállítottak le. 

Hozzátették: "Az elnök az amerikai fogyasztók védelme és az energiabiztonság előmozdítása 

érdekében továbbra is szükség szerint fogja elrendelni az SPR felszabadítását, és utasítja az 

energiaügyi minisztert, hogy vizsgáljon meg minden további felelős intézkedést a hazai 

termelés további növelése érdekében a közeljövőben". 

Az SPR azonban az 1980-as évek közepe óta a legalacsonyabb szintet érte el, és az év végéig 

tovább fog csökkenni, és 400 millió hordó alá eshet, amelynek több mint felét már a 

kongresszus által elrendelt eladások keretében felhasználták. Ez jelentősen korlátozza az USA 

lehetőségeit a további SPR-kibocsátások tekintetében. 
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A Fehér Ház közleménye talán ezt szem előtt tartva tette hozzá: "A mai intézkedés fényében a 

Biden-kormányzat konzultálni fog a Kongresszussal az OPEC energiaárak feletti 

ellenőrzésének csökkentését célzó további eszközökről és hatóságokról", talán utalva a NOPEC 

törvényjavaslatának előmozdítására irányuló erőfeszítésekre, amelynek célja a csoport 

piacirányítási képességének megcélzása. 

Egy ilyen lépésnek át kellene mennie a Kongresszuson, és ha megvalósulna, az minden 

bizonnyal az utolsó szöget jelentené a koporsóba a Biden és Washington legfontosabb közel-

keleti szövetségesei, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek közötti kapcsolatokban. 

 

 

Magyarország szankciómentességet kap a nyersolajra és az atomenergiára vonatkozóan 

 

Magyarország mentességet kapott az Európai Unió szankciói alól az orosz nyersolaj 

csővezetékes szállításai és a tengeri vészhelyzeti helyettesítő szállítások, valamint az 

atomenergia tekintetében az EU Coreper-ülésén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter október 5-én. 

Az uniós vezetők korábban júniusban döntöttek a csővezetékes szállítású orosz kőolaj 

importjának tilalmáról, de a csővezetékes szállítású szállítások alól kivételt tettek. 

Magyarország, amely nagymértékben támaszkodik a csővezetéken keresztül behozott orosz 

nyersolajszállítmányokra és orosz gázra, azzal érvelt, hogy az importtilalom veszélyeztetné 

gazdaságát. 

Az új szankciócsomag tartalmazza az orosz nyersolaj harmadik országokba irányuló tengeri 

szállításának árkorlátozását. Nem érinti azokat a kivételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy 

egyes uniós tagállamok továbbra is importálhassanak nyersolajat és kőolajtermékeket 

Oroszországból csővezetéken keresztül. 

A miniszterelnökök a közelgő EU-csúcson az importált gázra is ideiglenes árplafont 

vezethetnek be, hogy segítsenek csökkenteni az energiaköltségek emelkedését. A gázárplafon 

megosztotta az EU-t, mivel egyes országok attól tartanak, hogy ez megnehezítheti az ellátás 

biztosítását. Magyarország fenntartásokat fogalmazott meg az általános árplafon bevezetésével 

kapcsolatban, amely nem vonatkozik a csővezetékes szállításokra. 

Az atomerőműveknek szánt termékek és szolgáltatások szintén mentesülnének a szankciók alól. 

Magyarország a közelmúltban fűtőelemeket szállított Oroszországból a paksi atomerőmű 

tervezett bővítéséhez.  

Szijjártó az ország energiabiztonságának "sarokkövének" nevezte a paksi bővítést, amely az 

áramtermelés felét és a fogyasztás harmadát adja.  

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) augusztusban adta ki a végrehajtási engedélyt az 

ország egyetlen atomerőművének bővítésére.  

Az orosz Roszatom 12,5 milliárd euróért két 1200 MW-os blokkot épít 2030-ig. 

Newsbase, 2022.10.06. 

 

 

Magyarország felvázolta a gázcsökkentési tervek ütemtervét 

 

Magyarország célja, hogy 2030-ra úgy csökkentse gázfogyasztását, hogy szükségletének 

negyedét hazai forrásokból fedezze, és 2050-re teljesen leállítsa az Oroszországból származó 

gázimportot - mondta Palkovics László technológiai és ipari miniszter egy október 4-i 

energetikai konferencián. 

A legfrissebb előrejelzések szerint az ország gázszükséglete a 2021-es 11,1 milliárd 

köbméterről 2025-re 10,2 milliárd köbméterre, 2030-ra pedig 9,2 milliárd köbméterre csökken. 

A földgáz az ország energiafelhasználásának 44%-át teszi ki, beleértve a villamosenergia-

termelést és a távfűtést is, amit fokozatosan csökkenteni kell, először a kereslet csökkentésével, 

majd a villamosításba való beruházásokkal és a hatékonyság javításával. 
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A kormány 2030-ig 16 milliárd eurós beruházásokat tervez a villamosenergia-rendszerre - 

mondta korábban Palkovics. A projektek között szerepel a paksi atomerőmű jelenlegi 

blokkjainak 20 éves meghosszabbítása és Magyarország második legnagyobb erőművének, a 

lignittüzelésű Mátrai Erőműnek a "zöld átalakítása". 

Ugyanakkor a hazai gáztermelés 1,5 milliárd köbméterről 2 milliárd köbméterre emelkedik a 

dél-magyarországi új gázmezők megnyitásával. 

Palkovics megjegyezte, hogy a kormány jóváhagyta a Mátrai Erőmű és a paksi atomerőmű 

élettartamának meghosszabbítását, és azt tervezi, hogy a kis napelemekre vonatkozó 

pályázatokat 30 napról 3 napra gyorsítja. 

A kabinet felülvizsgálja a szélenergiával kapcsolatos álláspontját is, de döntés még nem 

született - jegyezte meg. A jelenlegi jogszabályok gyakorlatilag lehetetlenné teszik az új 

engedélyek megszerzését. A kormány 2010-ben betiltotta a szélerőművek építését a lakott 

területek 12 km-es körzetében.  

Palkovics megerősítette, hogy a lakossági gázfogyasztás a 2014-es 2,5 milliárd köbméterről, 

amikor a szabályozott energiaárak hatályba léptek, 2021-re 4 milliárd köbméterre emelkedett, 

ami annak elismerése, hogy a háztartásokat és az ipart kevéssé ösztönzi az energiahatékony 

technológiákba való beruházás, ami az árszabályozás piactorzító hatásának következménye. 

Magyarországon csak minden ötödik lakás szigetelt, míg Ausztriában ez az arány 80%, és a 

magyarországi kkv-k energiafelhasználása meghaladja az uniós átlagot. 

Augusztustól a magyar háztartások a szabályozott gáz árának 7-szeresét fizetik a kormány által 

országos átlagként meghatározott küszöbérték felett. 

Az átárazás sok háztartásnak okoz megoldhatatlan pénzügyi terhet, és több ezer kisvállalkozás 

áll az összeomlás szélén. Magyarországon megélhetési válság van kibontakozóban, a kormány 

válasza pedig úgy tűnik, hogy a magas energiaárakért az uniós szankciókat teszi felelőssé. 

A 444.hu oknyomozó cikkéből kiderült, hogy a kormány propagandaminisztere, Rogán Antal 

keményen dolgozik a színfalak mögött egy hatalmas kommunikációs kampányon, hogy a 

kabinet ellen növekvő ellenérzéseket az Európai Bizottság Oroszországgal kapcsolatos 

politikája felé terelje. 

Ennek előzménye egy nemzeti konzultációs felmérés elindítása volt, hogy irányított 

kérdésekkel mérjék fel a magyarok véleményét a szankciókról. Ezt követik majd a tévés, rádiós 

és internetes kampányhirdetések, Rogán csapata keresi a megfelelő célpontokat, mivel a 

szankciók hibáztatása önmagában túl elvontnak tűnik - írja kormányközeli forrásokra 

hivatkozva a 444.hu.  

Newsbase, 2022.10.05. 

 

 

Az EU-tagok még mindig nem látják egymást a gázárplafon ügyében 

 

Az uniós tagállamok szeptember 30-án ismét összeültek, hogy megvitassák a gázimportra 

vonatkozó árplafon bevezetését, de még mindig nincs egyetértés abban, hogy az intézkedés 

milyen formában valósuljon meg. 

A 27 tagállam energiaügyi miniszterei jóváhagyták az energiavállalatok váratlan nyereségére 

kivetett illetékeket, amelyek célja, hogy a háztartások és a vállalatok növekvő költségekkel 

szembeni védelmét szolgáló források előteremtése. A megállapodás egyrészt a fosszilis 

energiahordozókkal foglalkozó vállalatok idei vagy jövő évi többletbevételére kivetett adót, 

másrészt pedig az alacsony költségű energiatermelők - azaz a földgázt alapanyagként nem 

használó termelők - többletbevételére kivetett adót tartalmaz. A tagok abban is megállapodtak, 

hogy a csúcsidőszakokban kötelezően csökkentik az áramfelhasználást. 

Néhány ország úgy érzi, hogy ez még mindig nem elég az energiaválság megfelelő kezeléséhez, 

és néhányan felszólították az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a gázimport árának 

korlátozására. Az ülés után Kadri Simson, az EU energiaügyi biztosa világossá tette, hogy 

ebben a kérdésben továbbra sincs konszenzus. 
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"Megpróbálunk... egy olyan árfolyosóról tárgyalni, nem pedig egy rögzített felső határról, 

amely lehetővé teszi számunkra, hogy csökkentsük a fogyasztók költségeit" - mondta egy 

sajtótájékoztatón. "A nagykereskedelmi gázár legitim lehetőség, de ehhez radikális 

beavatkozásra van szükség a piacon". Hozzátette, hogy több "nem tárgyalható feltételt" kellene 

bevezetni ahhoz, hogy az árplafon működjön. 

 

Véleménykülönbség 

 

Németország, az Európába irányuló orosz gázszállítások csökkentése által leginkább sújtott 

országok egyike, kijelentette, hogy ellenzi a gázimportra vonatkozó uniós szintű árplafon 

bevezetését. Egy szeptember 30-i berlini kormánykonferencián a német gazdasági 

minisztérium szóvivője azt mondta, hogy a német kormány inkább a gázár "fékezését" 

támogatja, amelynek keretében a kormányok meghatároznak egy gázárat, majd fedezik a 

tényleges piaci importárral szembeni különbséget. Más szóval a kormányok a saját költségükön 

védnék a fogyasztókat. 

Ezzel szemben egy uniós szintű gázárplafon esetén a blokk közösen állapodna meg abban, hogy 

a nemzetközi szállítóknak csak egy meghatározott összeget fizetnek a gázért. A minisztériumi 

szóvivő figyelmeztetett, hogy ez a javaslat - amelyet 15 tagállam támogat - azzal a kockázattal 

jár, hogy a gázszolgáltatók egyszerűen más országokba irányítanák a szállításokat, és tovább 

súlyosbítanák az európai ellátási hiányt. 

"Nem támogatunk egy abszolút felső határt - más szóval egy merev árplafont -, mert fennáll 

annak a veszélye, hogy ezután már nem tudunk elegendő gázt vásárolni a világpiacon ezen az 

áron" - mondta a szóvivő. "Ez pedig akkor kontraproduktív lenne, ha nem állna rendelkezésre 

elegendő gáz, mert akkor már nem lenne garantált az ellátásbiztonságunk". 

Belgium, Bulgária, Horvátország, Franciaország, Görögország, Franciaország, Olaszország, 

Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, 

Szlovénia és Horvátország energiaügyi miniszterei a múlt héten az Európai Bizottsághoz 

intézett levelükben támogatásukról biztosították az uniós szintű árplafon bevezetését. 

Németország mellett Hollandia is ellenezte a javaslatot. 

Az olyan csővezetékes szállítók, mint Norvégia és az észak-afrikai exportőrök az árplafon 

bevezetése esetén nem tudnák más piacokra terelni a szállításokat, bár a mennyiséget 

csökkenthetnék. Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy egy ilyen intézkedés bevezetése esetén 

teljesen leállítja a szállítást. 

Eközben az olyan LNG-exportőrök, mint az Egyesült Államok és Katar, szabadabban 

küldhetnék kínálatukat más piacokra, elsősorban Ázsiába. Még a hosszú távú szerződésekkel 

rendelkezők is hivatkozhatnának arra, hogy az árplafon a megállapodásuk megsértését jelenti. 

Több más ország, köztük Olaszország, Bulgária, Lengyelország és Görögország alternatív 

terveket terjesztett elő az árplafonra vonatkozóan, amelyek egy merev maximális árat vagy egy 

úgynevezett dinamikus plafont tartalmaznának, amely az uniós gázárakat egy euróval 

magasabbra határozná meg, mint a rivális ázsiai ár, a japán-koreai marker. 

A csoport azt a szokatlan lépést tervezi, hogy saját tervet dolgoz ki a gázárplafonra vonatkozó, 

az egész blokkra kiterjedő tervezetre - közölte Anna Moskwa lengyel éghajlatvédelmi miniszter 

szeptember 30-án, az uniós találkozót követően a Reuters szerint.  

Newsbase, 2022.10.03. 

 

 

Zelei Gábor 
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Hol használták elsőként világításra a földgázt Magyarországon? 

 

Aknaszlatina város ma Ukrajnában található, Kárpátalján a Técsői járásban, Técsőtől 24 

kilométerre délkeletre a Tisza jobb partján fekvő település. A Tisza túlpartján Romániában, 

Aknaszlatinával szemben Máramarossziget terül el. Már a római korban is lakott volt. A 

település életét évszázadokon keresztül a sóbányászat határozta meg. 

 

 
Sóbányák a Kárpát-medencében 

 

A kősó kitermelése a Kárpát-medencében Kr.e. 5000 körül, a rézbányászattal egy időben 

indulhatott, a felszínre kibukkanó telepek fejtésével. De azt, hogy Aknaszlatinán mikor kezdték 

el a só kitermelését, nagyon nehéz megmondani. Azonban, arra már konkrét bizonyítékok 

vannak, hogy Aknaszlatinától ÉNy-ra, a Királyvölgyben 4 nagyobb és 30 kisebb ősi 

sóbányaművet, faszerszámokat, favályúkat, fa feszítőrudakat, facsákányt és kimosott 

sódarabokat fedeztek fel. Később rómaiak fejtették a sót, kizárólag völgytalpakon, külfejtéssel. 

Ennek nyomai Aknaszlatinán is megtalálhatók, római kori sóhorpákat itt is sikerült azonosítani, 

ezekben római pénzeket, eszközöket találtak, valamint római kori bányatelepeket és épületeket 

tártak fel. A római kori sókamrák 6-8 méter szélesek és 17-43 méter mélyek voltak. Az 

aknaszlatinai sóbányák voltak a környék leggazdagabb sóbányái. A szinte kimeríthetetlenül 

gazdag az aknaszlatinai sótest, amely 2160 méter hosszú, 1700 méter széles és több mint 600 

méter vastag, ÉNy-DK irányú csapással és 65-81° ÉK-i dőléssel. 

Aknaszlatinán az ipari méretű sóbányászat 1778-ban kezdődött. Összesen 10 sóbányát nyitottak 

meg, abból kilencben termeltek, napjainkra azonban egy sem maradt meg, mindegyik 

vízbetörés áldozatául esett. Elsőnek a Krisztina-bánya került megnyitásra 1778-ban, azonban a 

só magas agyagtartalma miatt 1781-ben bezárták, a tárnákat eltömedékelték. Ugyanebben az 

évben nyitották meg az Albert-bányát, azonban 8 évnyi működés után ezt is be kellett zárni, 

mivel olyan mennyiségű édesvíz jutott a tárnákba, hogy a bánya mennyezete beomlott. 
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Az aknaszlatinai sóelőfordulás földtani szelvénye 

(Magassági mérték/hosszúsági mérték = 4) 

 

1789-ben a Miklós- és a Kunigunda-bányákat nyitották meg, amelyeket 1790-ben egyesítették, 

s utána már az összekapcsolt bányában folyt a kitermelés. 1806-ban mindkét bányát a só 

karsztosodása miatt be kellett zárni. 1804-ben került megnyitásra a József- és a Lajos-bánya. 

Az előbbi a fejtésre való felkészítés után, mint tartalékbánya szolgált. A Lajos-bányából, ahol 

csak 68 méter mélyen kezdődött el a sófejtés, 87 méter mélységben egy 210 méter hosszú déli, 

valamint egy nyugati reményvágatot hajtottak. A Lajos-bánya 1809-ben még művelés alatt állt, 

de később víz alá került. 1808-ban nyitották meg a Ferenc-bányát, amelyhez 1833-ban egy 

szállító- és járóaknát is mélyítettek. Ezt követően nyitották még meg az Új-Lajos-, a Kilences- 

és a Tízes-bányát. 1853-ban a Ferenc-bánya alapterülete 4784 m2, mélysége pedig 19 méter 

volt. A tartalék József-bányában 1896-ban kétszer is gázrobbanás (metán, CH4) történt, 

majd vízbetörés is bekövetkezett. 

 

 
Az aknaszlatinai sóbányák helyszínrajza és a Kunigunda-bánya földtani metszete 
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Aknaszlatinai sóbányák: 1. Krisztina-, 2. Albert-, 3. Kunigunda-, 4. Miklós-, 5. József-, 

6. Lajos-, 7. Ferenc-, 8. Új-Lajos-, 9. Kilences-, 10. Tízes-bánya 

 

(Megjegyzés: Az Erdélyi-medence sóelőfordulásainak irodalmában is megtalálhatóak a sóval 

együtt előforduló szénhidrogénnyomok. Külön ki lehet emelni azokat a leírásokat, amelyek a 

földgáz sótömzsökhöz kötődő előfordulásaira utalnak. A tordai sóbányából 1858-ban 

tudósítottak bányalégrobbanásról, de nem csak innen, hanem a Désakna, Marosújvár, Vízakna 

és Parajd sóbányáiban is észleltek kisebb-nagyobb gázkitöréseket.) 

 

Hogyan került földgáz a sótestbe? A sókőzetek (evaporitok) vegyi kiválású üledékes kőzetek, 

amelyek a bepárolódó állóvizekból, elsősorban tengerek, kisebb mennyiségben tavak területén 

csapódnak ki és rakódnak le. A leggyakoribb és jelentős mennyiségben képződő sókőzetek közé 

tartoznak a kloridok (kősó = NaCl és kálisó = KCl). A sókőzetek kiválását a fokozott párolgás 

(arid klíma), a hévizes tevékenység és a víz hőmérsékletének csökkenése segíti elő. A sókőzetek 

eredeti szerkezete általában lemezes, szalagos vagy gumós. A kősó – kristályszerkezeti 

jellegéből fakadóan – már kisebb nyomás hatására is deformálódik és mobilizálódik a bezáró 

üledékrétegek között, sódómokat vagy breccsás szerkezetet hozva létre. A tengeri sókőzetek 

főbb képződési környezetébe a félig elzárt medencék és a sivatagi árapálysíkságok (szabka) 

tartoznak. A kontinentális környezetben főként a sós (többségükben lefolyástalan) tavak és sós 

mocsarak területén zajlik evaporit képződés. A tengerekben és tavakban, főleg az alján lévő 

iszapban, állandóan van szerves anyag, amelynek bomlása során metán (CH4) keletkezik. A 

kősókristályok gyakran tartalmaznak fluidumzárványokat (folyadék- vagy 

földgázzárványokat). A fluidum többnyire a kristály növekedése során, magasabb 

hőmérsékleten – akár több száz Celsius fokon – záródik be a sókristályba. A „csapdába esett” 

folyadék a sókristály lehülése során összezsugorodik és a szabadon hagyott teret a hülő 

folyadék telitett gőze foglalja el buborék formájában. A kristály mozgatásakor ez a buborék 

úgy uszkál ide-oda üregében, akárcsak egy vízmértékben (libellában). Ezért hívják a 

fluidumzárványokat tartatalmazó kősót, libellás kősónak. A folyadékzárványok telítettek, azaz 

nem oldják tovább az őket bezáró sókristály falát és évmilliókon át változatlanul 

megmarad(hat)nak. A sókristály növekedése és lehülése során a „csapdába esett” 

földgázbuborék nyomása – leggyakrabban metán (CH4) vagy széndioxid (CO2) – az üreg 

méretének csökkenése, összezsugorodása következtében megnő, belső túlnyomás alakul ki. 
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Folyadék- és földgázzárványokat tartalmazó libellás kősó 

(Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága gyűjteményéből) 

 

A sódómok kialakulása, deformálódása és mobilizálódása során a sókristályok egy része 

összetöredezik, a zárványokból kiszabadul a metán és a létrejött repedésekben, nyitott 

üregekben felhalmozódik. A sókitermelés során is hasonló jelenség játszódik le. Ezt a 

felhalmozódott metán gyűjtötték össze az aknaszlatinai Albert-bányában és 1786-tól 

kezdődően néhány éven át földgázzal világítottak a sóbányában. (Varga József: „A kőolaj 

és a földgáz Magyarországon.” Függelék L. Nauwelaerts: „Harc a petróleumért” c. könyvében, 

Budapest, 1937. p. 219). 

 

 
Sókitermelés a 18.-19. században 
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Az aknaszlatinai tartalékbányaként használt József-bányában a repedésekből fokozatosan 

halmozódott fel a felszabadult metán. Ezt az összegyűlt földgázt fehérbádog csövön (ónnal 

bevont vascsövön) vezették be Aknaszlatinába és 1826. március 26-án megkezdődött a 

településen a földgáz felhasználása világításra. A metán elégetése során keletkezett korom 

„gyantaszerű” volt. (Ladislau von Bielek: Etnográfiai és geográfiai statisztika a Magyar 

Királyságban… Bécs, 1837. p. 95). (Megjegyzés: Köszönet Ónodi Tibor aranyokleveles 

olajmérnöknek, hogy felhívta erre a könyvre a figyelmemet). 

 

 
Ladislau von Bielek könyve 

 

id. Ősz Árpád 
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Kőolaj- és földgázipari út menti történelmi jelzőtáblák 
II. 

 

Indiana 

Griffin - Griffin Oil Discovery. A Fitzpatrick and Hayes No.1 Cooper fúrásban 1938. 

december 14-én 20 óra 20 perckor találták meg a kőolajat. A kút 1000 hordó (~159 m3 ~135 

tonna) kőolajat termelt naponta, ezzel elindult a szénhidrogén kutatási és termelési fellendülés 

a környéken. 1941-ben már 120 kőolajtermelő kút volt a térségben. 1956-ban 12 millió hordó 

(~1,9 millió m3 ~1,6 millió tonna) volt a Griffin kőolajmező termelése és 2003-ig összesen 

kitermeltek 84 412 739 hordó (~13,42 millió m3 ~11,41 millió tonna) kőolajat. A szénhidrogén 

gazdasági fellendülést, lakosság- és általános életszínvonal növekedést hozott. Az US64 

országút egyik pihenőjében felállított kétoldalas jelzőtábla mögött északra volt az első fúrás. 

 

 

 
 

Kalifornia 

Goleta - Japanese Attack. 1942. február 23-án az I-17 számú japán tengeralattjáró a felszínre 

emelkedett és megállt az Ellwood tengeri kőolajmező (Santa Barbara, Los Angeles) közelében. 
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Úgy 19 óra tájékán a 25,5 hüvelyk (647,7 mm) méretű ágyúval tűzet nyitott a szárazföldön lévő 

kőolajtároló tartályparkra. A nagy hullámzás miatt azonban az ágyútűz célt tévesztett. Az első 

sorozat a Wheeler fogadó mellett csapódott be, a második sorozat pedig egy fúrótornyot és egy 

mélyszivattyút rongált meg. Az észlelések szerint minimum 12, maximum 25 ágyúlövés történt 

20 perc alatt. Ezt követően a tengeralattjáró lemerült és biztonságosan visszaérkezett Japánba. 

A jelzőtábla az US101 országút mellett található. 

 

 

 
 

Kansas 

Dexter - The Gas That Wouldn’t Burn. 1903-ban a térségben felfedezett földgáz 2 % 

héliumot tartalmaz. A hélium első ipari felhasználása az 1. világháborúban a léggömbök 

feltöltésére történt. 1927-ben egy magánvállalkozó a földgázból kinyert héliumot a 

haditengerészet számára biztosította. Az 1950-es évek óta folyamatosan növekszik a hélium 

felhasználása, elsősorban a nukleáris erőműveknél és a ballisztikus rakétáknál. A héliumos 

földgázmezőtől 5 mérföldre (~8 kilométer) délre lévő US65 országút mellett található a 

jelzőtábla. 
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Kentucky 

Cloverport - First Coal Oil. Ezen a részen kezdték el először kitermelni a kőolajos szenet 

1851-ben, a feldolgozó üzem 1857-ben épült fel. A kőolajjal átitatott szén csatornaszerű telérek 

alakjában bukkant fel a felszínre, amit felszíni bányászattal termeltek ki. Innét New Orleanson 

keresztül exportálták Angliába, ahol városi gázt gyártottak belőle. Az amerikai polgárháború 

idején leégett a feldolgozó üzem és megszűnt a kitermelés. Az Ohio-folyó menti utcájának – 

Front Street - nyugati részén helyezték el az jelzőtáblát 1962-ben. 
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Louisiana 

Acadia Parish - Louisianai Strikes Oil! 1901. szeptember 21-én Jules Clement tanyáján 

(Evangeline) a Jules Clement No.1 (Jennings Oil No.1) kútban először fedeztek fel kőolajat 

Louisiana államban. Az Evangeline Oil Field társasággal indult meg a szénhidrogénipar 

fejlődése az államban, amely gazdasági fellendülést és életminőség javulást hozott. Az 

Evangeline – mező közelében az US97 számú országút mellett állították fel a jelzőtáblát 2001. 

szeptember 22-én. 
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Maryland 

Piney Point - Piney Point Petroleum Terminal. Az 1904-ben alapított Steuart Investment 

Company egy független családi vállalkozás volt, amely Baltimor/Washington területén kőolaj, 

kenő- és üzemanyag szállítással, valamint kereskedelemmel foglalkozott. 1949-ben 

megvásároltak egy területet a Potomac-folyó és a Piney Piont Creek találkozásánál. Itt egy 

kikötőt és tartályparkot hoztak létre, amely 45 éven keresztül üzemelt és kőolajtermékeket 

szállított a Potomac-folyón. A folyó mélyvízi csatornájába beérkezett hajókról szivattyúzták a 

finomított termékeket a 28 tárolótartályba, amelyek tárolókapacitása 54 000 (~8586 m3 ~7300 

tonna) és 500 000 hordó (~79 500 m3 ~67 575 tonna) változott. A társaság 1995-ben eladta a 

kikötőt és a tartályparkot, amely jelenleg a NuStar Energy L. P. tulajdonában van. Az 

emléktáblát a főbejárat mellett helyezték el. 

 



 

 

 

 

44 

 

 
(Folytatjuk)                                                                                                id. Ősz Árpád 
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Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is 

elérhetik:  

Hírlevél 

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 
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tagtársainkkal, kérjük azt a 

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