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Ismét ülésezik az Elnökség 
 

Az Elnökség 2022.11.15-én 16:00-i kezdettel tartja következő ülését az alábbi napirendi 

pontokkal: 

 

1. Elnöki megnyitó 

 Előadó: Hatala Pál, elnök 

2. További egyeztetése az SZMSZ-nek 

 Előadó: Lengyel Károly, elnök, Alapszabály Bizottság 

3. Egyebek 

 

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

 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

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 

  

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


 

XX. Bányamérő Fórum 
 

Immár 20. alkalommal került megrendezésre a Bányamérő Fórum. A Fórum célja, hogy a 

bányaméréssel kapcsolatos problémákról, a felügyeleti hatóság szervezeti és működési 

területének aktuális változásáról fontos, naprakész információkat szerezzünk. Ennek jegyében 

hirdettük meg a XX. Bányamérő Fórumot.  

Dobos Szabolcs szakcsoporti elnök bevezetése után Zelei Gábor OMBKE ügyvezető 

igazgató köszöntötte a fórum résztvevőit. 

 

 
 

A legfontosabb kéréskör számunkra az SZTFH működésének és jogkörének megismerése 

volt. Erre a kérdéskörre dr. Káldi Zoltán Országos Bányakapitány úr előadása szolgált hasznos 

ismeretekkel. Közel egy órás előadásának végén kérdéseinkre rendkívül baráti hangulatú 

beszélgetésben adott válaszokat.  

 

 
 

A várakozásunkkal ellentétben meglepően nagyszámú hallgatóság érdeklődéssel figyelte dr. 

Káldi Zoltán tájékoztatását és a kérdésinkre adott határozott válaszait. 



 

 
 

Dr. Káldi Zoltán Országos Bányakapitány úr előadása után Maracsik Zoltán az SZTFH 

részéről ismertette a 2021 évi bányatérképekkel és műszaki üzemi tervekkel kapcsolatos 

ismétlődő problémákat. Megállapítása szerint sem a határidő túllépések, sem az évekkel ezelőtt 

jelentkező súlyos térképezési hibák már nem jellemzőek. 

A Bányamérő Szakcsoport a Bányatörvény módosításával kapcsolatos javaslatait és az 

SZTFH által benyújtott javaslatait szintén Maracsik Zoltánnal tudtuk megbeszélni. Maracsik 

Zoltán tájékoztatása és ismertetése alapján még néhány módosító indítvány is előkerült a 

résztvevők részéről. Ennek a törvénymódosításba való beépítése a jogalkotók eljárási rendjének 

elhúzódása miatt van lehetőség, amit Dobos Szabolcs Szakcsoport elnöke írásban fogja 

Országos Bányakapitány úr e-mailcímére megküldeni.  

A fórumrendezvény költségét a Magyar Bányamérő Alapítvány fedezte. 

 

Jó szerencsét! 

 

Wéber József  

Bányamérő Szakcsoport tiszteletbeli elnöke 

 

 

Az Oroszlányi OMBKE Szervezet „Nyugdíjas Nap”-i programja, 

a Majki Bányászati Múzeumban 
 

Az OMBKE Oroszlányi Szervezetének életében immár sokadik éve, az őszi évszak 

kiemelt eseményeként, októberben kerül megrendezésre a „Nyugdíjas Nap”. 

A rendezvény célja korábban, míg a helyi szervezet mögött – minden támogatói 

vonatkozásban, de főleg anyagilag – gazdálkodó szervezet (Oroszlányi Szénbányák Vállalat, 

VÉRt. Márkushegyi Bányaüzem) állt, az volt, hogy a nyugdíjas kollégák évi rendszerességgel 

értesüljenek az „anyavállalatnál” történt eseményekről, eredményekről, változásokról és egy 

remek vendéglátásban is részük lehessen.  

Évek óta nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy ez a hagyományos program megrendezésre 

kerülhessen. Már nincs a szervezetünk mögött támogató gazdálkodó szervezet, de partnerre 

találtunk „Az Oroszlányi Szénmedence Bányászati Hagyományaiért Alapítvány”-ban, aki 



 

támogatásra érdemesnek ítélte a törekvésünket, hogy idén is alkalmat teremtsünk a nyugdíjas 

kollégáinknak egy jó hangulatú együttlétre és vendéglátásban is tudjuk őket részesíteni. 

Október 28-ára a gyönyörűen felújított Majki Bányászati Múzeumba invitálta a 

tagtársainkat a Meghívó. Nemcsak az idősebbeket, nemcsak a nyugdíjasokat hívtuk, hanem a 

fiatalabb tagtársainkat is, remélve, hogy fehér asztal mellett mindenki jól fogja érezni magát és 

egy tartalmas délutánnal tudjuk megajándékozni egymást. Az elnöki megnyitó és köszöntő 

szavak elhangzása után először Németh László, „Az Oroszlányi Szénmedence Bányászati 

Hagyományaiért Alapítvány” kuratóriumának elnöke beszélt az alapítvány működéséről és 

adott hangot abbéli örömének, hogy az alapítvány az idei évtől „közhasznú” minősítést kapott.  

 

 
 

Ezt követően Mike István a Bányászati Múzeum és az OMBKE Oroszlányi 

Szervezetének példamutató együttműködéséről és a kapcsolatban rejlő további lehetőségektől, 

tervekről beszélt. Végül Bariczáné Szabó Szilvia elnökasszony az OMBKE Oroszlányi 

Szervezetének nevében köszönetet mondott a működést segítő partneri kapcsolatokért, amelyek 

következményeképpen a helyi szervezet eddig homályba vesző jövőképe, kirajzolódni 

látszik… 

 



 

  
 

A rendezvény ezt követően remek hangulatban a frissen sült disznótoros vacsora 

elfogyasztásával és baráti koccintásokkal folytatódott. 

 

 

OMBKE Oroszlányi Szervezet híranyaga 

 

 

Évfolyamtalálkozó 
 

Az 1966-ben végzett bányamérnökök 56. éves találkozójára Zalaegerszegen került sor Szittár 

Antal alias Szittya és menye szervezésében. 

1966-ban 64 bányamérnök végzett nappali, további 7 levelező tagozaton. Már több, mint húsz 

éve határoztuk el, hogy évenként találkozunk. Most, a zalaegerszegi találkozón tizennyolcan 

tudtunk részt venni. 

A háromnapos program pénteken kezdődött. Mi, firmák és feleségeink a szálloda halljában 

gyülekeztünk, beszélgetéssel, ismerkedéssel telt el a délután. A közös vacsora után sokáig fent 

maradtunk még, beszélgettünk, énekeltünk. 

Másnap délelőtt a Göcsej múzeumot néztük meg, délután szakavatott idegenvezetőnk, Szittár 

Erika mutatta meg a város nevezetességeit. Vacsorát követte a találkozó fénypontja, a 

hagyományos szakestély. 

Az elnök megválasztása után kinevezte a segítőit, majd a Házirend ismertetése után azt a 

korelnök, Szittár Antal (88 éves) hitelesítette. 

Elnökünk ezután megemlékezett elhunyt évfolyamtársinkról, felsorolva neveiket. Ezek után sor 

került a komoly pohárra, majd a vidám pohárra. A szakestélyt a Bányász- Kohász- és Erdész 

Himnusz eléneklésével zártuk.  

A harmadik nap reggeli után bucsuztunk el egymástól. A következő találkozó jövőre 

Gyöngyösön lesz. 

 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Schall István a. Steve 

  



 

 

 
 

     

Bakacs Péter Fenyves László Jáger József Kazár Attila Kovács Gyula 

     

     

Kricsfalussy János 
Lovász András Martényi Árpád Schall István Sipos Gábor 

     

     

Solymosi Franciska  
Szabó Lenke Sziklai Ede Szittár Antal Szűts Huba 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 Trömböczky Péter 

Vándor Mihály Vanya Imre 

 

 

  



 

 
 

 
 

     

Fodor Éva Fenyves Csaba Fenyves Saci Jáger Kati Lovász Anci 

     

Martényi Julcsi Schall Magdi Sipos Jutka Solti Emi Sziklai Ildi 

     

Szittár Erika Szittár Kati Szittárné Pajlovics 

Mária 

Szűts Kati Tóth Szittár Adél 

   
 

 Vándor Erzsi Vanya Marcsi  
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KÖNYVBEMUTATÓ 
 

Tisztelt Meghívottak! 

 

A korábban elhalasztott könyvbemutatónk új időpontjáról küldjük a meghívót, melyre sok 

szeretettel várjuk! 

 

 
 

 

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 

Szent Hubertus-Szent Borbála 

Emlékülés 

Kecskemét december 2.  

Központi Szt. Borbála-napi 

ünnepség 

Budapest december 1.  

Luca-napi Szakestély OMBKE székház december 13.  
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INVITATIO 

Bányász-Kohász bAlek Bál 

 

Mi az Isteni Fényben Tündöklő Dicső Bányász és Kohász Firmák Fényes Koszorúja úgy 

határozánk, hogy magunk és frissensült bAlekjaink szórakoztatásának céljából tartassék meg 

idén a régóta várt és hőn szeretett Bányász-Kohász bAlek Bál. 

 

Melynek időpontja ne legyen más, mint november 19-e, helyszíne az nagy egyetemünk 

legdíszesebb nagyterme. 

 

A meghívó nem átruházható. 

 

Invitatio a frissen bAlekvizsgát tett hallgatók számára ingyenes. 

Bányász Kohász Kohlenbrennerek és Firmák számára elővételesen: 6000 JMF, helyszínen: 

6500 JMF 

Iparos és külsősök számára elővételesen: 7000 JMF, helyszínen: 7500 JMF 

(Elővételes jegyek november 14-ig válthatók) 

 

a rendezvény vázlatos menetrendje: 

18:00 Kapunyitás 

20:00 Megnyitó, utána nyitótánc 

22:00 Vadpörkölt 

23:00 Tombola és Bál szépe választás 

24:00 Korhelyleves 

00:??-Mulatás 

 

Invitatio kapható: 

Zatykó Zoltán a. Rottyon Ramsey 

+3670/551-1149 

Borbély Ágoston a. Fixen beverek 

+3630/902-0705 

Fekete Krisztián a. Mindent vagy Semmit! 

+3670/639-7377 

Holló István a. Stevetipró 

+3670/517-7606 

 

Jó szerencsét! 

 

Bedő Tibor Dániel a. Lököm a sódert s.k. 

Valéta pénztáros 
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Gratulálunk Hajnal József tagtársunknak! 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Prima Primissima díjátadó ünnepségen a magyar 

ismeretterjesztés és média kategóriában Hajnal József okl. kohómérnök, többek között az 

Egyesületünk által is támogatott Gurilla könyv szerzője győzött. 

 

 
Fotó: Mocsári László 

 

Szívből gratulálunk! 

 

A részletes tudósítást itt találják. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

  

https://minap.hu/cikk/mutatjuk-kik-gyoztek-megyei-prima-galan
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KÖNYVAJÁNLÓ 
 

 
 

Egy új könyvet ajánlok az olvasók figyelmébe. 

 

Megjelent Zelenai István: A Pilisi Szénmedence bányászatának története című hiánypótló 

könyve. 

A könyv bemutatóját november 3-án Pilisvörösváron, a Sváb-sarokban tartották meg 

nagyszámú érdeklődő előtt. 

Az új kiadvány 384 oldalon rengeteg archív dokumentum és fotó felhasználásával mutatja be 

négy település, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Nagykovácsi és Solymár több, mint egy 

évszázados bányász múltját. 

 

Főbb fejezetek: 

-A Pilisi-medence szénbányászata a kezdetektől a Lipót-akna bezárásáig 

-A vándorbot (1941-1990) 

-A Pilisi-medence ásványbányászata 

-Bányászsorsok 

-Szakemberképzés 

-Bányász hagyományok, bányászati emlékek 

 

A kötet 5800 Ft-os áron a pilisvörösvári könyvesboltban vásárolható meg. 

 

Jó szerencsét! 

 

Óvári Sándor  

  

https://konyvbox.hu/webshop-segitseg/
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NosztalGEO emlékeztető 

 
November 18. (péntek) 10.00 óra 

Algyő 

ALFÖLDI TERÜLETI SZERVEZET 

NosztalGEO 2022 

“Mi van még a fiókban?” 

  

Az MFT Alföldi Területi Szervezete november 18.-án rendezi meg a 2022. évi NosztalGEO-t, 

ami azt jelenti, hogy a tavalyi ínséges évhez képest idén kétszer is lesz alkalom arra, hogy a 

"már régóta fiatal" és a "még nem olyan régóta fiatal" szaktársak összejöjjenek.   

A rendezvényen programja a szénhidrogén kutatás és a geotermikus energia lehetőségeit 

helyezi fókuszba a megváltozott peremfeltételek tükrében. 

A beérkezett jelentkezések alapján – melyeket ez úton is köszönünk szépen – az előző 

alkalmakhoz hasonlóan idén is szép számmal jelen leszünk a rendezvényen, ami egy igen 

tartalmas napot vetít előre. Ezúton szeretnénk jelezni, hogy ha a helyszínre jutásban bárkinek 

segítségre lenne szüksége, akkor azt jelezze a szervezőknek az alábbi megtalálható e-mail 

címek valamelyikén. 

 

Időpont: 2022. november 18. (péntek), 10 óra 

Helyszín: Algyő 

Részvételi díj, regisztráció: 

Részvételi díj továbbra sincs, regisztráció viszont szükséges az alábbi elérhetőségeken: 

Radovics Balázs Géza, titkár: radovics.balzs@gmail.com 

Szanyi János: szanyi@iif.u-szeged.hu 

A rendezvény lebonyolításához anyagi támogatást, cégektől, magánszemélyektől, 

szervezetektől fogadunk. Az Alföldi Területi Szervezet (al)számla száma: 10200201-

28610746-00000000. 

 

A nap programja: 

• 10:00-10:10 Köszöntő 

• 10:10 – 10:35 – Kurunczi Mihály (Magyar Termálenergia Társaság) – Geotermikus 

energia hasznosításának gyakorlati kérdései 

• 10:35 – 11:00 – Kun Éva (SZTFH) – Zilahi-Sebess László (SZTFH) – Szanyi János 

(SZTE): Geotermikus energia hasznosítás Hidrodinamikai és hőtranszport 

modellvizsgálat a Battonya–Pusztaföldvári-hátság aljzatában 

• 11:00 – 11:20 – Vass István (MOL Nyrt.) – Szezonális geotermikus energiatárolás és 

hazai alkalmazási lehetőségei 

• 11:20 – 11:40 - Szanyi János (SZTE) – Geotermikus energia hasznosítás jövője 

Magyarországon – Merre van előre? 

• 11:40 – 11:45 – Révész Díj átadás 

• 11:45 – 12:00 – Kávészünet 

• 12:00 – 13:00 – Kerekasztal beszélgetés a hazai geotermikus energia kiaknázásának 

jövőjéről (Vendégek: Csicsák József (Mecsekérc), Kun Éva (SZTFH), Kurunczi 

Mihály (Magyar Termálenergia Társaság), Nádor Annamária (SZTFH), Vass István 

(MOL Nyrt.); Moderátor: Szanyi János) 

• 13:00 – 14:00 – Ebéd 

mailto:radovics.balzs@gmail.com
http://szanyi@iif.u-szeged.hu/
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• 14:00 - 14:25 - Lux Marcell (MOL Nyrt.) - A sekély gáz program eddigi tapasztalatai 

és jövőbeli lehetőségei 

• 14:25-14:50 – Szín László, Janka Roland (MOL Nyrt.) - Értékteremtés inert gázokból, 

Kelet-Tiszántúl 

• 14:50 – 15:15 - Holoda Attila (Aurora Energy) – Európa energetikájának aktuális 

helyzete 

• 15:15 – 15:30 – Kávészünet 

• 15:30 – 16:30 – Kerekasztal beszélgetés a hazai CH termelés jövőjéről (Vendégek: 

Kiss Károly (ME), Lux Marcell (MOL Nyrt.), Szín László/Janka Roland (MOL 

Nyrt.); Moderátor: Holoda Attila) 

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

 

Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

Jelentkezz a Miskolci Egyetemre! 

Varró Dani versei 

 
Íme az összes kar toborzódalát tartalmazó kötet, amit itt érhetnek el. 

 

 
 

Jó szerencsét! 

Palotás Árpád Bence  

https://drive.google.com/file/d/1pA8E-2weLvlTtOg0ZSPbnc-EFsBCoVZ1/view
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Energetikai hírek 
 

Előzetes programajánló 

 

Az energetika kiemelkedő jelentőségét mutatja, hogy ebben az évben a Magyar Tudomány 

Ünnepe rendezvénysorozata két kiemelt rendezvénye az energetika kérdésekkel foglalkozik. 

 

Tudomány és Parlament. 

 2022 november 10. 10:00 óra (MTA Székház Díszterem) 

Az energiaellátás biztonsága – hogyan - merre?  

 2022 november 15. 13:00 óra (MTA Székház Nagyterem) 

 

A részletes program itt olvasható. 

 

Dr. Horn János 

 

 

ENERGETIKAI HÍREK A VILÁGBÓL 

 

Az energetikai témájú hírek soha nem látott publicitást kaptak az elmúlt időszakban. Az 

energetikával kapcsolatos kérdések szinte mindennapos témák a különböző 

sajtóorgánumokban. 

 

1. Üzembe helyezték a 182 km hosszú, Görögországot és Bulgáriát összekötő, évi 3 Mrd 

m3 kapacitású gázvezetéket. A vezetéken keresztül azeri földgáz érkezhet Bulgáriába a 

TAP vezetékből, valamint az összekötetésben van egy görögországi LNG állómással is. 

A vezetéket, amely 240 millió euró közös görög és bolgár beruházásból épült, az EU 39 

millió euróval támogatta. A következő években tervezik a vezeték kapacitásának évi 5 

Mrd m3-re növelését. 

2. Hosszas viták után a német szövetségi kormány döntött a három utolsó működő 

atomerőmű bezárásának 2023 tavaszáig történő elhalasztásáról. A három étintett blokk 

a Neckar-Wetheim 2 (EnBW), az Isar2 (EON) és az Emsland (RWE). 

3. A német RWE cég megállapodott az állammal, hogy az év végén nem állítják le a 

Neurath Erőmű (lignit) két blokkját, összesen 1200 MW, azok 2024 tavasáig üzemben 

maradnak. A cég ugyanakkor a korábban tervezett 2038-ról 2030-ra előre hozza a 

lignitbázisú energiatermelés megszüntetését. 

4. A finn FORTUM cég megvalósíthatósági tanulmány készítésébe kezdett, amelyben új 

atomerőművek létesítésének lehetőségeit Finnországban és Svédországban, ideértve a 

„hagyományos” nagy blokkok és kisebb moduláris SMS blokkok létesítéseit is. 

Eközben az új svéd kormány is felszólította az állami tulajdonú Vattafali villamos 

társaságot, hogy vizsgálják meg új atomerőművek létesítését. 

5. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) megjelentette az éves nagy kiadványát a 

World Energy Outlook 2022-t. A jelentés megállapítja, hogy az ukrajnai orosz invázió, 

illetve a válasz intézkedések példa nélküli álló sokkhatást okoztak a világ 

energetikájában. Mivel Oroszország messze a világ legnagyobb fosszilis energia-

exportőre (volt) a válság hatására az energiahordozók sohasem látott magasságokba 

emelkedtek, ami inflációt okozott és gazdasági recesszióval fenyeget. A világ 

fosszilisenergia termelői eddig a tavalyi bevételükhöz viszonyítva 2 trillió USD extra 

árbevételre tettek szert, miközben (többnyire fejlett országok) kormányai 500 Mrd USD 

ráfordítással próbálták csökkenteni a növekvő energiaárak hatását, illetve védeni a 

fogyasztókat. Az IEA úgy véli, hogy ez a helyzet hosszabb távon a zöld átmenet 

https://mta.hu/mtu_esemenynaptar/2022-11-15-az-energiaellatas-biztonsaga-hogyan-merre-4499


 

 

 

 

15 

felgyorsítását eredményezheti, a következésképpen a korábbi szcenáriókkal ellentétben 

a világ fosszilisenergia felhasználása már ebben az évtizedben elérheti a csúcsot. 

Egyébként az országok által bejelentett intézkedésekkel nem érhető el a Párizsban célul 

tűzött 1,5 Celsius fokos felmelegedési korlát. 

6. Az Európai Bizottság közétette a 2021. évi klímavédelmi jelentését (EU Climate Action 

Progress Report). Az EU tagországok ÜHG kibocsátásai összesen 4,8 %-al növekedtek 

2020-os képest, ez azonban így is 4 %-al kevesebb volt a járvány előtti 2019-es évnél. 

A növekedésen belül az ETS-be vont kibocsátók emissziója 6,6 %-al nőtt. 

 

Dr. Horn János 

  

 

A TotalEnergies vezetője szerint a Nyugat és a világ többi része nem ért egyet az ukrán 

háborúval kapcsolatban 

 

A TotalEnergies vezérigazgatója, Patrick Pouyanne ismét megvédte a vállalat döntését, hogy 

Oroszországban marad, és továbbra is osztalékot kap az ottani projektjeiből, hozzátéve, hogy a 

világ többi része másképp gondolkodik a konfliktusról, mint a Nyugat. 

"Azt a képet, amelyet mi a nyugati táborban erről a konfliktusról alkotunk, a világ többi 

részének túlnyomó többsége korántsem osztja" - mondta Pouyanne november 9-én a francia 

parlament külügyi bizottsága előtt. 

A TotalEnergies becslése szerint az év első kilenc hónapjában mintegy 748 millió dollár 

osztalékot szedett be oroszországi projektjeiből. Nyugati versenytársaival, a BP-vel, az 

ExxonMobillal és a Shell-lel ellentétben ellenállt azoknak a felhívásoknak is, amelyek arra 

szólították fel, hogy kinyilvánítsa kivonulási szándékát Oroszországból, bár közölte, hogy a 

további beruházásokat elkerülni fogja, és ennek következtében az országban folytatott 

tevékenységét fokozatosan le fogja állítani.  

A francia nagyvállalatnak részesedése van a Jamal LNG-terminálban és az orosz sarkvidéki 

Arctic LNG-2 befejezetlen projektben, valamint részvényesi pozíciót birtokol mindkét 

létesítmény üzemeltetőjében, a Novatekben. Megszabadult azonban néhány kisebb 

oroszországi érdekeltségétől, beleértve a Kharyaga olajmezőben lévő 20%-os részesedését és 

az észak-oroszországi Terneftegaz vegyesvállalatban lévő 49%-os részesedését.  

A TotalEnergies megvédte azt a döntését is, hogy továbbra is kap gázt orosz projektjeiből, azzal 

érvelve, hogy az európai piacra történő szállítás leállítása súlyosbítaná a kontinens 

energiaválságát. Azt mondta, hogy csak akkor tesz ilyen lépést, ha a szankciók ezt 

megkövetelik. 

Pouyanne már korábban is figyelmeztetett arra, hogy a jövőben nem biztos, hogy továbbra is 

kapni fog osztalékot Oroszországtól. 

"Nem könnyű készpénzt kapni" - mondta szeptember végén. "Az Oroszország és a világ többi 

része közötti pénzügyi körfolyamatok egyre bonyolultabbá válnak a nyugati vállalatok számára. 

Szóval, hogy átláthatóak legyünk, igen, kaptunk valamit idén, de hónapról hónapra látok némi 

komplexitást"." 

Newsbase, 2022.11.10. 

 

 

Az IEA jövőre jelentős gázkínálati-keresleti résre figyelmeztet Európában 

 

Most már egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Európa elegendő gázellátással vészeli át a 

következő telet. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) azonban legfrissebb elemzésében 30 

milliárd köbméteres kereslet-kínálati résre figyelmeztetett jövőre. 

"Európa akár 30 milliárd köbméteres földgázhiánnyal is szembesülhet 2023-ban a gáztárolók 

feltöltésének kulcsfontosságú nyári időszakában..., ami rávilágít arra, hogy a globális 
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energiaválság közepette a kormányoknak sürgős lépéseket kell tenniük a gázfogyasztás 

csökkentése érdekében" - áll a párizsi székhelyű ügynökség november 3-án közzétett 

jelentésében.  

Az európai gáztárolók jelenleg a kapacitás 95%-áig vannak feltöltve, ami öt százalékponttal az 

ötéves átlag felett van. A magas tárolási szintek, a gázárak közelmúltbeli csökkenése és a 

szokatlanul enyhe hőmérséklet azonban "nem vezethet túlzottan optimista következtetésekhez 

a jövőt illetően" - mondta az IEA. 

Az ügynökség figyelmeztetett, hogy Európa idei sikere a tárolók feltöltésében olyan 

tényezőknek kedvezett, amelyek idén nem biztos, hogy megismétlődnek. 

"Ezek közé tartoznak az orosz vezetékes gázszállítások, amelyek, bár 2022 folyamán jelentősen 

csökkentek, az év első felében az év nagy részében közel voltak a "normális" szintekhez" - 

mondta az IEA. "Az Oroszországból az EU-ba irányuló teljes csővezetékes gázszállítás 2022-

ben valószínűleg 60 milliárd köbméter körül lesz, de nagyon valószínűtlen, hogy Oroszország 

2023-ban további 60 milliárd köbméter csővezetékes gázt szállítana - és az Európába irányuló 

orosz szállítások teljesen leállhatnak." 

Az IEA jelentése arra is rámutat, hogy Kína mennyi LNG-t szabadít fel az európai piac számára. 

A kínai LNG-behozatal rekordszintű visszaesésre számíthat az idei télen, az ipari lassulás 

közepette, amelyet részben a pekingi drákói COVID-19 politika okoz. Az ügynökség azonban 

megjegyzi, hogy az ország LNG-importja jövőre akár a 2021-es szintre is visszaállhat, ami a 

globális kínálat várható növekedésének 85%-át, azaz mintegy 20 milliárd köbmétert jelentene. 

Ha az Európába irányuló orosz gázszállítások teljesen leállnak, és a kínai LNG-import felpörög, 

az IEA becslése szerint 30 milliárd m3 -es ellátási-keresleti rés keletkezik Európa számára, egy 

olyan időszakban, amikor a kontinensnek sürgősen fel kell töltenie a készleteket a következő 

télre. Ez a hiány a jövő évi fűtési időszak kezdetére a tárolók 95%-os kapacitásig történő 

feltöltéséhez szükséges gázmennyiség közel felét jelentheti. 

 

Még nem vagyunk túl a nehezén 

"A közelmúlt enyhe időjárása és az alacsonyabb gázárak miatt fennáll a veszélye annak, hogy 

az európai gázellátásról szóló beszélgetésekbe bekúszik az önelégültség, de még korántsem 

vagyunk túl a nehezén" - mondta Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója. "Ha megnézzük a 

globális és az európai gázpiacok legújabb tendenciáit és várható fejleményeit, azt látjuk, hogy 

Európának jövő télen még nagyobb kihívással kell szembenéznie"." 

A kormányoknak "azonnali intézkedéseket" kell végrehajtaniuk - mondta Birol - "az 

energiahatékonyság javításának felgyorsítása, a megújuló energiaforrások és a hőszivattyúk 

bevezetésének felgyorsítása érdekében - és más lépéseket kell tenniük a gázkereslet strukturális 

csökkentése érdekében".  

"Ezért a kormányoknak azonnali lépéseket kell tenniük az energiahatékonyság javításának 

felgyorsítása, a megújuló energiaforrások és a hőszivattyúk bevezetésének felgyorsítása 

érdekében - és más lépések megtételére a gázkereslet strukturális csökkentése érdekében" - 

mondta Birol. "Ez alapvető fontosságú Európa energiabiztonsága, polgárainak és iparágainak 

jóléte, valamint a tiszta energiára való átállás szempontjából. Az IEA továbbra is szorosan 

együttműködik az Európai Bizottsággal és a kormányokkal Európa-szerte és Európán kívül is, 

hogy segítse e kihívások kezelését"." 

 

Oroszország téli tábornokai 

Oroszország legnagyobb fegyvere a Nyugattal Ukrajna miatt kialakult jelenlegi patthelyzetben 

a földgázellátás. Hadserege rosszul teljesített ebben a háborúban; a nyugati hegemónia elleni 

globális politikai szövetség létrehozására tett kísérletei kudarcot vallottak; gazdasága most 

szabadesésben van. De minél inkább fegyverként használja Moszkva a gázt, annál kevesebb 

befolyással rendelkezik. 

Oroszország 2022-ben már közel kétharmadával csökkentette az Európába irányuló 

gázszállításokat éves szinten. Ez minden bizonnyal mély gazdasági recesszióhoz fog vezetni, 
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amely valószínűleg globálisan elterjed, és ironikus módon ez az orosz gazdaságnak is ártani 

fog, amikor az összes nyersanyag ára összeomlik, ahogyan a 2008-as pénzügyi válság után 

történt.  

De eddig Oroszország erőfeszítései nem nyertek engedményeket Európától. Az európai 

kormányok továbbra is egyre több fegyvert és támogatást küldenek Ukrajna háborús 

erőfeszítéseihez. És minél inkább csökkenti a Kreml a gázszállításait, annál inkább rájön 

Európa, hogy lehetséges az orosz gázszállítások nélküli jövő. 

Sok múlik majd az elkövetkező hónapok időjárásán. De eddig nem jelentek meg azok a téli 

tábornokok, akik Napóleont és Hitlert legyőzték Oroszország legyőzésére tett kísérleteik során. 

Európa eddig szokatlanul meleg téllel küzd. A zavarok ellenére a globális LNG-kínálat 

viszonylag bőséges. A kínai gazdaság lassulása, amely miatt az ország rekordszázalékban 

csökkentette az importot, új lehetőséget teremtett Európának. Ázsia országai gazdasági 

szükségszerűségből eltekintenek az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásaikról. 

Visszakapcsolják a szénerőműveket, és csökkentik a gázfelvételt. A fel nem használt gáz pedig 

Európába kerül. 

Newsbase, 2022.11.08. 

 

 

Carlyle, EBRD állítólag stratégiai partnert keres a romániai tengeri gázprojekthez 

 

A Black Sea Oil&GAS (BSOG) részvényesei - amely már megkezdte a földgáz kitermelését 

Románia tengeri területén - a Profit.ro szerint stratégiai partnert keresnek a projekthez való 

csatlakozáshoz vagy akár annak átvételéhez. 

Az nem derült ki azonnal, hogy a két partner teljesen el akarja-e adni egyik vagy mindkét 

részesedését, vagy további partnerre van szükség. 

A Carlyle befektetési alap - amely a BSOG 70 százalékát birtokolja - és az Európai Újjáépítési 

és Fejlesztési Bank (EBRD) felkérte a román hatóságokat, valószínűleg a nemzeti ásványkincs-

ügynökséget (NAMR), az energiapiaci szabályozó hatóságot és az ANRE-t, esetleg a 

pénzügyminisztériumot, hogy hozzanak létre egy "adatszobát" a Midia földgázfejlesztési 

(MGD) projektjükhöz - írja a Profit.ro. 

A projekt célja évi 1 milliárd köbméter gáz kitermelése. 

A részvényesek - miközben elkerülték a tervezett ügylet jellegének - partnerség vagy eladás - 

nyilvánosságra hozatalát - állítólag arra kérték üzleti partnereiket, az Engie-t és a Transgaz-t, 

hogy harmadik fél számára biztosítsanak ellenőrzött hozzáférést az egyébként bizalmas 

dokumentumokhoz, például a kétoldalú szerződésekhez. 

A BSOG részvényesei a Carlyle Group és az EBRD. A Carlyle Group a Carlyle International 

Energy Partners (CIEP) alapon keresztül 2015 augusztusában vásárolta meg a vállalatot, az 

EBRD pedig 2017 novemberében lett kisebbségi részvényes. 

Newsbase, 2022.11.08. 

 

Zelei Gábor 
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A „leg”-első gépészgyűrű 
 

Olvasóm! 

Magyarázattal tartozom írásom kezdetén a „leg” fokozás miatt. Az „első gépészgyűrű” cím 

foglaltsága kényszerít e megkülönböztetésre, mert soraimmal ennek rangját, méltóságát, 

jelentőségét nem kívánom megkérdőjelezni, de mint mindennek a világ teremtése óta, annak is 

vannak előzményei, amelyekről szólni kívánok. 

Ez az ezüstből készült „leg”-első gépészgyűrű erősen nagyított fényképe, amely a formája 

mellett annak vésetét – sőt, korából és egykori használatából adódott sérüléseit is – mutatja.  

 

 
 

A gyűrű „pecsét” mérete 14 x 11 mm. A véset felső részén a Nehézipari Műszaki Egyetem, a 

mai Miskolci Egyetem jogelődje nevének kezdőbetűi láthatóak, a közép részen egy fogazott 

kerék és a körző a gépészetre és a mérnöki feladatokra utal, végül az alsó részen a gyűrű 

születési évszáma látható. A gyűrűt a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán 1956 – 1961 

között egyetemi éveiket töltő és ott 1961-ben gépészmérnöki diplomát szerző hallgatók – nem 

mindenki, hozzávetőleg az évfolyam fele - készíttették és viselték egyetemi éveik legutolsó 

hónapjaiban, megelőzve az első gépészgyűrű létrejöttét. A gyűrűből kb. 50-60 darab készült, 

ma már csak néhány példány - e sorok írásakor összesen három darab - meglétéről lehet tudni. 

Itt kellene közölnöm azokat az írásos dokumentumokat, amelyek e gyűrű „leg”-elsőbbségét, 

alkotóját, születése körülményeit - rendelés, ár, szállítás, számlázás, stb. – hiteltérdemlően 

bizonyítják. Sajnálattal kell mondanom, hogy egyetlen ilyen írásos bizonyítékkal sem 

szolgálhatok azon kívül, hogy a gyűrű van! Szolgálhatok azonban e gyűrűk egykori viselőinek 

emlékeivel. 

Az 1961-ben 125 hallgató szerzett gépészmérnöki diplomát.  Közülük 2021-ben már csak 30-

an vehették át - személyesen vagy posta közvetítésével - gyámánt diplomájukat és sajnos, a 

létszámunk azóta is fogyott. Az aktív évfolyamtársak közül többen, 2022 nyarán, egy 

körkérdésre válaszolva küldték el emlékeiket a gyűrű 61 év (!) előtti történetéről. Ezen emlékek 

részbeni felhasználásával igyekszem bemutatni a gyűrű létrejöttének körülményeit, a saját 

emlékeimre alapozva. 
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A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 1961-ben és az azt megelőző években három Kar 

működött. A Bányamérnöki Kar, a Kohómérnöki Kar és a Gépészmérnöki Kar. A 

Bányamérnöki Kar hallgatói – átörökítve a még Selmeczbányáról eredő hagyományaikat - 

büszkén viselték a kari hovatartozásukat kifejező pecsétgyűrűjüket, díszes egyenruhájukat és 

utolsó egyetemi évükben valéta szalagjaikat. A Kohómérnöki Kar hallgatói is hasonló 

gyakorlatot folytattak. 

Mi, a legnagyobb létszámú, a Gépészmérnöki Kar hallgatói nem rendelkeztünk hasonló 

jelképekkel. A Karok között mindig is létező egészséges rivalizálás volt és mi, gépészek 

féltékenyen tiszteltük más Karok hallgatóinak hagyományait. Az 1961-ben végző gépész 

évfolyam döntött úgy, hogy a kesergés helyett cselekszik. 

1961 tavaszán – egyetemi éveink utolsó hónapjaiban - több, néhányfős csoport – az egyik 

tagjaként jómagam is - járta Budapest Óra és Észer boltjait a gépész gyűrű céljának megfelelő, 

arany és/vagy ezüst anyagból készített gyűrűt keresve, amelyen a szükséges vésés heteken belül 

elvégezhető és a kb. 100 darab szállítható. Hamar ki kellett józanodnunk merész vágyainkból, 

mert mindenhol egyértelmű elutasításban volt részünk. Végül egy eladó elárulta, hogy 

próbálkozásunk hiábavaló. Ilyen mennyiségben, ilyen rövid határidővel egyetlen üzlet sem tud 

rendelkezésünkre állni. Javasolta, keressük fel a vállalat központi telephelyét, mert az 

kérésünknek talán eleget tud tenni. 

A központi telephelyen egyetlen lehetőséget tudtak ajánlani, a fent bemutatott ezüst gyűrűt. 

Visszatérve évfolyamtársainkhoz, többen – kb. az évfolyam fele - döntöttek úgy, hogy e gyűrű 

alkalmatlan a neki szánt szerep betöltésére és csalódva elálltak korábbi szándékuktól. Míg 

mások a gyűrű rendelése és megvásárlása mellett döntöttek. Egyetemi éveink utolsó 

hónapjaiban viseltük e jelképet, talán még utána is hosszabb-rövidebb ideig, azután levettük 

újjunkról és emlékként őriztük. 

Az elkészült gyűrűinket látva, tisztában voltunk azzal, hogy e gyűrű nem fog a gépészek 

hagyományává válni. A gyerekes forma, a rossz minőségű vésés ezt kizárttá teszi. Őszintén 

reméltük és hisszük ma is, hogy hamvábanholt kisérletünk nem volt hiábavaló, mert az utánunk 

következőknek ösztönzésül szolgáltunk, hogy sikerrel munkálkodjanak az „első gépészgyűrű” 

létrejöttén. 

Mi is történt? Átnéztünk szomszédaink – a Bányász és a Kohász Karok – kertjeibe és ott 

hagyományok ápolását és virulását láttuk. Ösztönzést és kedvet kaptunk mi is. Magot vetettünk 

a Gépész Kar kertjében, ápoltuk és reméltük, hogy gépész földön is megteremhet hasonló, 

csodálni való hagyomány. Az első év termésével nem voltunk maradéktalanul elégedettek, de 

a nemesítéshez már nem maradt időnk, öt év után magunk mögött kellett hagynunk az Egyetem 

kertjét. De jöttek utánunk mások, eredményesen folytatták a megkezdett munkát és méltó 

eredményt értek el. 

Azt gondolom, hogy az „érdem” a „leg”-első gépészgyűrűért az 1961-ben diplomát szerzett 

évfolyamot, a „dicsőség” pedig az első gépészgyűrűt és létrehozóit, az 1962-ben diplomát 

szerzett évfolymot illeti. Ez a kis visszatekintés nem csorbítja a ma is használatos gépészgyűrű 

történetét, hanem arra van hivatva, hogy bemutassa: nem is volt olyan könnyű hagyományt 

teremteni akkor sem. 

 

Olvasóm! 

Köszönöm a fenti soraimra fordított figyelmed és kérem, ha rendelkezel a „leg”-első 

gépészgyűrű történetéhez kiegészítő ismeretekkel, tudasd azt velem. 

 

Budapest, 2022. október 

 

Méry Sándor 

nyugdíjas, gyémántdiplomás gépészmérnök 

E: mery.sandor@gmail.com 
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OMBKE történet 20221006 Gyártörténeti Gyűjtemény 

Múlt és jövő – OMBKE-történet a helyi szervezet tükrében 
Gyártörténeti gyűjtőmunka a hatvanas évek végétől kezdve 

 

Ipartörténeti értékeink megőrzésével foglalkozik az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület (OMBKE) Történeti Bizottsága, amelynek a kezdetektől fogva tiszte a vállalatoknál 

folyó ez irányú tevékenység segítése. A Dunai Vasmű vezetése 1968-ban döntést hozott a 

gyártörténeti gyűjtőmunka elindítására, és ezzel párhuzamosan a vasmű kultúrtermének emeleti 

galériáján egy kiállítás létrehozására. Ebben a munkában mindenkor számíthattak az egyesület 

tagjaira és vezetőire. 

A létesítésre vonatkozó tervekben dr. Salamon Konrád újkori történész szakirányítását 

javasolták, aki 1968-ban a dunaújvárosi múzeum vezetője volt. A vállalat akkori vezetője, 

Borovszky Ambrus levélben kérte fel a Műszaki Emlékeket Nyilvántartó Csoport – amely az 

Országos Műszaki Múzeum jogelődje volt – főigazgató helyettesét, Szilágyi Istvánt 

szaksegítség nyújtására, aki készségesen állt rendelkezésre. A forgatókönyv elkészítését Kiszely 

Gyula technikatörténész közreműködésével javasolta.  

A kiállítás létrehozásához szükséges engedélyt még ugyanezen évben, tehát 1968-ban a 

Művelődési Minisztérium Múzeumi Főosztályától kérte a vezérigazgató. A Dunai Vasmű 

Munkaverseny Osztálya keretében 1969 januárjában létrejött a Múzeumi csoport. Dr. Salamon 

Konrád javaslatára az 1970-ben, vagyis a vállalat alapításának 20. évfordulójára megnyíló 

kiállítást két fő részre bontották, a történeti-muzeális részre és a termékbemutatóra. Tőle 

származik az egész vasművet ábrázoló terepasztal-makett kiállításának gondolata, fényjelző 

elektronikával összekapcsolva.  

Az 1970-ben megnyitott kiállítás a gyártörténeti jellegű intézmény alapjait képezte a 

kultúrterem galériáján. Ez korabeli képek, újságkivágások tablókon elhelyezett montázsaiból 

és néhány termékből állt. A gyűjtemény további része a galéria irodájába került, ahol képeket, 

okmányokat, írásban rögzített visszaemlékezéseket, valamint filmanyagokat tároltak, illetve 

vezették nyilvántartásukat – Asztalos Tiborné közreműködésével. A Kohászati Lapok 1981/5. 

számában olvashatjuk: „Legifjabb kohászati üzemünk, a Dunai Vasmű Gyártörténeti 

Gyűjteménye az ígéretes kezdet után megfeneklett, szükség lenne megfelelő személyzettel a 

gyűjtemény életét aktívvá tenni.” 

Az ipari miniszter 1982. évi utasítására támaszkodva, ami a gyártörténeti gyűjtemények 

tárgyában intézkedett, a vállalatvezetés arra az elhatározásra jutott, hogy a Dunai Vasmű 

alapításának 35. évfordulójára felújítja a gyártörténeti kiállítást a vasmű kultúrházában. Dr. 

Szabó Ferenc vezérigazgató megbízást adott Hajdú Andrásnak, Bezdek Károlynak és Zsámbok 

Elemérnek az új kiállítás létrehozására. Tanulmányozták Kassán, a Technikai Múzeumban a 

Kelet-szlovákiai Vasmű kiállítását, Budapesten az Országos Műszaki Múzeumban segítséget 

kértek a koncepció kidolgozásához, Ózdon a szabadtéri kiállítás ragadta meg a szervezők 

figyelmét. A következő években meglátogatták a Ganz-MÁVAG Műszaki klubját, Pakson 

megtekintették az Atomerőmű makettjét, melyet a Gyár- és Gépszerelő Vállalat Egyedi 

gépgyártó és modellező üzemének szakemberei készítettek. Velük együtt Szabó József 

iparművész kapta a megbízást a Dunai Vasmű gyártóegységeit bemutató makettek és 

működőképes modellek elkészítésére. Az Acélmű gyáregység megbízásából Romhányi Attila 

hozzáfogott a Maerz-Boelens kemence modellezéséhez. További tapasztalatcserék következtek 

Sopronban, a Központi Bányászati Múzeumban, Pakson, a Vasúttörténeti Múzeumban és 

Budapesten, a Ganz Ábrahám Öntöde Múzeumban. 

A gyűjteményi anyag 1982-ben jelentős tétellel, az MTI (Magyar Távirati Iroda) közel 4000 

fotójával bővült. A Makarenko Ipari-tanuló Intézet igazgatója testülete nevében felajánlotta az 

intézményük birtokában lévő kettős kohó makettet. A kiállításon szereplő gyáregységi tablók 

terveit Zsámbok Elemér és Csertő Lajos készítették el, kivitelező a vasmű Központi dekorációs 

csoportja lett. A szükséges műszaki adatokat a gyáregységek szakemberei adták meg. Taliga 
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István nyugdíjas dekoratőr kapott megbízást a vállalati folyamatábra kivitelezésére. A 

vasműben 1983-ban számos történeti baráti kör alakult. Az általuk végzett gyűjtőmunka 

eredményeként folyamatosan bővült a kiállítási anyag. Az állandó kiállítást a Dunai Vasmű 

kultúrházának előcsarnokában, a kultúrterem oldalfolyosóján, az emeletre vezető lépcső 

pihenőinél, az olvasóterem vitrinjeiben, valamint a kultúrterem emeleti galériáján helyezték el. 

A kultúrház előcsarnokában Bárándy István fotójának nagyméretű kerámia faliképe fogadta a 

látogatókat. A létesítményt 1985. június 12-én dr. Horváth Ferenc ipari minisztériumi 

államtitkár avatta fel.  

A szabadtéri kiállítás ünnepélyes átadása négy évvel később, 1989 szeptemberében, az 

OMBKE Történeti Bizottságával közös szervezésű, ipartörténeti és múzeumi továbbképző 

szeminárium alkalmával történt. 

 

 
FOTÓ (7. kép, 715) – Terepasztal a vasmű 1985. évi kiépítettségének állapotában: A Dunai Vasmű 

Gyártörténeti Gyűjteményében a vállalat gyártóegységeit bemutató 6x3 méteres terepasztalnál kezdődött 

valamikor a tárlatvezetés. Zsámbok Elemér nyugdíjas kohómérnök nyolcvan éves koráig kalauzolta a látogatókat 

és segítette az üzemtörténet-írást 

 

  
FOTÓ – A Gyártörténeti Gyűjtemény gyártóegység modelljei, makettjei az utóbbi években a Dunaferr 

vendégbejáróján tekinthetők meg 
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FOTÓ – Kiszely Gyula (1911 – 1997) technikatörténész felügyelte az Országos Műszaki 

Múzeum részéről a Dunai Vasmű Gyártörténeti Gyűjteményét. Az OMBKE Történeti 

Bizottsága emléktábla elhelyezésével tisztelgett az Öntöde Múzeum alapítója és első 

igazgatója munkássága előtt 

 

 

Kép és szöveg: Szente Tünde 
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Gravitációs energiatárolás lehetősége a Mecsek bezárt aknáinak 

újranyitásával 
 

A 20. században már hozzászoktunk, hogy áram mindig van. Ez a fokozatosan kiépült 

villamosenergia-rendszernek köszönhető. Napközben olyan csúcsigények keletkezhetnek, 

amikor is a rendszer stabilitása miatt szükség van a terhelési ingadozást követő kiegészítő, 

gyorsan bevethető technológiákra, eszközökre, különösen az igények változást nehezen követő 

atomerőmű(vek) beépülésével. A felvázolt megoldás üzemanyag felhasználását nem igénylő 

technológiák speciális esete, nem kizárandóan más technológiákkal való együttműködtetését 

sem. 

Egy sajátos hasznosítás lehetőségére hívnánk fel a figyelmet a Mecsek bezárt aknáin átvezetve. 

A felvetésünk apropóját az adta, hogy amíg a nagyvilág és benne hazánk építész gondolkodói 

elsősorban magasépítészeti megoldásokat terveznek a nagytömegű súlyok geodéziai 

szintkülönbségekből fakadó helyzeti energia felhasználására elektromos áramtermelésre, addig 

az alábbi angol felvetés  betömedékelt aknák újranyitását javasolja azon célból, hogy a külszín 

és a talpmélység közötti „úton” védett környezetben a nehéz súly leengedése időtartama alatt a 

tárolt gravitációs energia konvertálódjon áram termelésére.  

 

Az inspiráló cikk az alábbi volt némi rövidített fordítással: 

Gravity energy storage with suspended weights for abandoned mine shafts 

/Gravitációs energiatárolás felhagyott bányaaknákban felfüggesztett nehéz súlyokkal/  

Thomas Morstyna, Martin Chilcottb, Malcolm D. McCullocha a Department of Engineering 

Science, University of Oxford, Parks Road, Oxford OX1 3PJ, United Kingdom b 2degrees, 

228-240 Banbury Road, Oxford, OX2 7BY, United Kingdom 

htttp// 1-s2.0-S0306261919302466-main 

 

 
 

„Gyors, sokoldalú energiatároló: Mivel a világ egyre több villamos energiát termel a megújuló 

energiaforrásokból, egyre növekvő szükség van olyan technológiákra, amelyek képesek az 

alacsony kereslet időszakában felfogni és tárolni az energiát, és szükség esetén gyorsan 

felszabadítani. A Gravitricity-ben új tárolási technológiát fejlesztünk ki, amely a lítium elemek 

és a szivattyúzott tárolás legjobb tulajdonságait kínálja. Ideálisan a hálózatra korlátozott 
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felhasználók és üzemeltetők, elosztó hálózatok és nagy teljesítményű felhasználók számára a 

technológia az 1 MW-os 20 MW-os teljesítménytartományban működik, és lehetővé teszi a 

meglévő hálózati infrastruktúra továbbterjedését a megújuló energiaforrások világában. 

Szabadalmaztatott technológiánk egyszerű elv alapján épül fel, a gyakorlatban hasonló 

előnyökkel jár a szivattyúzott tározós erőművek a 33 kV-os hálózatokra jutásával anélkül, hogy 

szükség lenne egy közeli hegyre. 

Gravitricity ™ technológia egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik: 

● 50 éves tervezési élettartam - ciklushatár nélkül vagy lebomlás nélkül 

● Válaszidő - nulla teljes teljesítménnyel kevesebb mint egy másodperc alatt 

● Hatékonyság - 80 és 90 százalék között 

● Sokoldalú - alacsony teljesítmény mellett lassan működő vagy nagy teljesítmény mellett 

a teljes időintervalluma rövidül 

● Egyszerű - könnyűszerkezetes hálózatok kialakítása 

● Költséghatékony - a szintetizált költségek jóval a lítium elemek alatt vannak 

Mindegyik egység úgy konfigurálható, hogy 1 és 20 MW közötti csúcsteljesítményt nyújtson, 

és a kimeneti időtartam 15 perc és 8 óra között változtatható legyen. Legfeljebb 3000 tonna 

hengeres súly számos szintetikus kötélen kerül felfüggesztésre, amelyek mindegyike csörlővel 

van ellátva, amely képes emelni és leengedni a súlyrészét. Az elektromos áramot ezután a 

tengelyre helyezett generátorral elvezetik, vagy motoros üzemben az emeléshez szükséges 

áramot biztosítják. A súlyt egy feszített vezetőhuzalok szabadalmaztatott rendszere vezeti, hogy 

megakadályozzák a lengés és a tengely károsodását. A csörlő rendszerét az elektromos 

hajtásokon keresztül lehet szabályozni, hogy a súly stabil legyen az aknában. 

Technológiánk biztosítja az átviteli hálózatok kiegyenlítő szolgáltatását, valamint vonzóvá teszi 

a hálózati kényszerített felhasználókat és a generátorokat, az elosztóhálózatokat és a nagy 

teljesítményű felhasználókat, akik megbízható, gyors reagálást és hosszú távú erőforrás-tárolást 

igényelnek.” „A cikk elemzést mutat be a függesztett súly méretezéséről, hogy maximalizálja 

az energiatároló kapacitást, figyelembe véve a bányaakna fizikai méreteit. Emellett látható, 

hogy a rendszer motorjának és teljesítményelektronikájának teljesítménykapacitása határozza 

meg a maximális felfutási sebességet, és ezáltal az energiarendszer nyújtható szolgáltatásainak 

körét. Egy esettanulmányt mutatunk be, amely megbecsüli a teljes energiatároló kapacitást, 

amelyet az Egyesült Királyság Midlands-i felhagyott bányáinak átalakításával lehetne elérni, 

felhasználva az Egyesült Királyság Kormányzati Szénhatóság Felhagyott Bányák 

Katalógusából származó földrajzi információs rendszer adatait.” 

A cikkből egy jellemző ábra az előzetes vizsgálatokról: 
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Az átmérő, a mélység a kapcsolódó potenciális energiatároló kapacitás adatok azon 3234 

bányaaknára vonatkozóan, amelyek mélységére és átmérőjére vonatkozó információ elérhetők. 

Minden kör egy bányatengelyt jelöl, a potenciális energiakapacitást tükrözi a színválasztás a 

hozzá tartozó terület nagysága jelölésével. 

A mecseki bányavállaltoknál eltöltött életpályáink során szerzett ismereteinkre alapozva az 

inspiráló cikknek a bányalétesítmények hasznosítási orientációja okán kezdtük meg a téma 

adaptációs vizsgálatát – név szerint Szokoly Károly és Verbőci József, a Mecseki Szénbányák 

bányamérnökei, Pákozdi Zoltán az egykori Bányászati Aknamélyítő Vállalt régióvezetője, 

Németh Tibor és Benkovics István egykori Mecseki Ércbányák bányamérnökei, mely „spontán 

társulásunk” kiegészült dr. Orbán Ferenc gépészmérnökkel a PTE Informatikai és Műszaki 

Intézet emeritus professzorával (NME 1969), aki felvállalta az Intézet hátterével a nemzetközi 

kapcsolatok kiépítését, hazai kutatási források felderítését. 

Ha valaki beüti az internet keresőbe  www.gravitricity storage; a keresés igen változatos képet 

fog adni a témáról. A világ nemcsak a függőleges aknák használhatóságát vizsgálja, hanem 

külfejtések oldalfalai, valamint hegyek-hegységek meredélyei-szakadékai nyújtotta 

lehetőségek kihasználását tervezi. 

 

Mit tudna nyújtani a Mecsek a betömedékelt aknái újranyitásával? 

 

Komló bányaterület Pécs-Vasasi bányaterület Mecseki érces bányaterület 

Megnevezés Mélység [m] Megnevezés Mélység [m] Megnevezés Mélység [m] 

Kossuth I. 

akna 500 

Széchenyi 

akna 589  

I. szállító 

akna 119 

Kossuth I. 

légakna 383 György akna 530 

II. Szállító 

akna 138 

Kossuth II. 

szállító a. 594 Schroll akna 314 II. Légakna 439 

Kossuth II. 

légakna 330 

Szabolcs 

Légakn. 233 

IV. Szállító 

akna 1146 

III. szállító 

akna 527 Béke akna 216 

IV. Nyugati 

légakna 1090 

III. légakna 337 István I. akna 526 

IV./A 

Nyugati 

légakna 865 

K IV. akna 490 István II. akna 504 

V. Szállító 

akna 1118 

Béta Nyugati 

légakna 488 

István III. 

akna 751 V.  Légakna 1065 

Béta Keleti 

szállitó ak 609 Rücker akna 346   

Zobák 

szállító akna 820 Petőfi akna 500 Északi Bányaterület 

Zobák 

légakna 757 Petőfi légakna 510 

Szászvár 

Béke száll. 

akna 596 

Zobák 

diagonális 

l.ak. 860 

Hosszúhetényi 

lga 525 

Szászvár 

légereszke 240 

Anna szállító 

akna 321 

Hosszúhetényi 

sza 525 

Máza szállító 

akna 169 

http://www.gravitricity/
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Anna 

légakna 337   

Máza 

légakna 175 

    

Nagymányok 

Rezső akna 321 

 

Összesített aknahossz: 21.437 m 

 

A teljesítmény számításhoz metodika emlékeztető: 

Gravitációs energia tárolás számítási algoritmusa: 

W= m x g x h; m x g = N; kg x m/s2 x m = Nm; 1 Nm=1 Joule; 1 Joule = 2,78x10-7 kWh; 

106 Joule = 0,2777 kWh 

 

A rendszer alacsony energia „sűrűséget” termel, de bármikor bevethetően, azonban az elemek 

vezérlésével jelentős összenergia termelésére lehet képes. A felvetett eljárás haszna sokrétű. A 

csúcs idejű bevétel az aktuális áramdíjból számítható. A költségoldal túlnyomó többsége a 

nehéz súly(ok) visszaemelésének villamos költsége. Az éjszakai áram díja jelentősen 

alacsonyabb a nappali áramdíjnál, a haszon már modelszinten kalkulálható. A használat igazi 

haszonélvezője és haszna a villamos hálózatirányítási rendszerirányítónál csapódhat le igazán 

a hálózat feszültség és frekvencia stabilizációs beavatkozási eszközhöz való hozzájutásával. 

Külön előnyben vannak az atomerőművel rendelkező országok, hisz az üzembehelyezett 

atomerőművek eleve alacsony üzemeltetési költségűek, de szabályozhatatlansága miatt az 

éjszakai leterhelésük fontos eleme a stabil működésnek. (Belgiumban, Franciaországban és más 

atomerőműves országokban bizonyára a közvéleményt szolgálják a közszolgálati világítások 

éjszakai lekapcsolásával, holott lényeges az atomerőműveik éjszakai leterhelése. MO-nak nem 

kellene ebbe a csapdába belemenni.) 

Aki mélységében akar további részletekkel megismerkedni, annak ajánljuk 

https://doi.org/10.1007/s40095-021-00393-1 Gravitricity based on solar and gravity energy 

storage for residential applications Oluwole K. Bowoto1 Omonigho P. Emenuvwe2 Meysam 

N. Azadani1 cikket. 

A nem lebecsülendő mecseki aknahossz mellett értéket jelent, hogy az aknák biztosítási 

módjában a nagyobb mélységűek nagyobb átmérőjűek (legnagyobb 8m, átlag 6m), monolit 

beton biztosításúak, de megbecsült biztosítás volt a beton idomkő, kisebb részarányt képvisel a 

tégla biztosítás, az „idősebb” fakeretes aknák közül egyedül a 20 m2-es Schroll akna került a 

felsorolásba. Hogy mely aknákat célszerű kiválasztani pusztán gravitációs energiatermelés 

céljára, jelen pillanatban nem eldöntendő kérdés.  

A végcél eléréséhez hosszú az út. A kezdeményező angol partnerek szabadalmi érdekekre 

hivatkozva egyelőre távolságot tartanak, nem kaptunk lehetőséget a helyszíni konzultációra, a 

demonstrációs projekt megtekintésére. Feltételezzük, hogy talán még nincs is mit bemutatni. 

Magyarországon legalább a bezárt aknák tisztíthatatlansága „ideológiája” felett megdőlt az 

érinthetetlenség szemünkben, hisz a volt baranyai aknamélyítő személyzet helyi lakosok 

társulásával Mátraszentimrén az újranyitással megbirkóztak. A konkrét kivitelezésben 

szakértőként Pákozdi Zoltán (az egykori BAV cégvezető) vett részt, jelentős tapasztalatokat 

szerezve, személye a kezdeményezésünk aktív tagja. Konkrét csomóponti programmal 

jelentkezett Szokoly Károly bányamérnök az egykori a Szászvár bányaüzem főmérnöke, majd 

a Szászvári Bánya Kft. ügyvezető igazgatója, főmérnöke, aki a szászvári Béke akna mintegy 

600 m-es lehetőségét kombinálta az üzem adta lezárt, de nem betömedékelt, a mészkőben 

kihajtott 400 m hosszú 250 m szintkülönbségű lejtős légaknával. A légakna nyitópontja egyben 

a történelmi múltú külszíni szénszállítás ereszkés, csörlővel leengedett csillés szállítás kezdő 

pontja is, azaz egy helyről kezelhető lenne egy zárt, valamint az időjárástól függőleges és lejtős 

szállítással. Szászvári önkormányzat napenergiás telepítési terve az egykori üzem rekultivált 

aknakörnyéke felhasználásával tervezte meg. A hasznosítások igénylik egy olyan törzskábel 

lefektetését, mely kielégítheti az akna villamos energiaellátását emelési időszakban, valamint a 

https://doi.org/10.1007/s40095-021-00393-1
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termelt áram hálózatra kerülhetőségét is, ez a törzskábeli lehetőség az alapja a tervezett napelem 

parknak is. A hegytetőn elhelyezkedő (+312) Béke akna viszonylag magas szeles napjai 

indokolhatják egy környezetbe illő axiális tengelyű szélturbina telepítését is. 

A kivitelezés eldöntéséhez megoldandók:  

- A nehéz teher szállítását biztosító kötelek számunkra még ismeretlenek, a szokásos 20-

50 t + 7 szeres biztonságot garantáló acélsodrony kivitelezésű kötelek mire elegendőek, 

szemben az ismeretlen szintetikus kötelekkel az aknákban több súlyvonal 

kiépíthetősége ellenére. És innen számtalan kérdés pl. acélon kívül lehetséges más 

anyagra tervezni? Miből legyen a csörlő (aknakerék), mi lehet a megoldás pl. 1000 m 

úthossz esetén. 

- Gépek alapozása, pl. 3000 t extra tömegű súly esetén 

- Hogyan tervezhető a szállítás és áramtermelés egysége 

- Megtervezendő az aknák újranyitását – tisztítását - biztosító mobil, azaz költöztethető 

aknatorony 

- Hidrogeológiai célú analízis az aknafalak biztonságát garantáló előzetes vízlecsapolás 

megoldása érdekében, feltételezve, hogy a felhagyott bányák a hosszú eltelt idő, 2-3 

évtized alatt szinte az eredeti vízszintek visszaálltak. Az aknák vízzel való feltöltöttsége 

a működő aknákban nem lehet akadály, a víz felhajtó ereje kb. 1/6-a a súlyhoz képest. 

- Az áramellátás és elvitel tervezése 

- Karbantartási tervezések 

- Biztonsági szabályzatok rendszere 

- Központi karbantartó bázis kialakítása 

- Személyzet kiválasztása aknamélyítéshez, kiképzésük 

- Egy pilot programnak mi lehet a célkitűzése 

- Környezetvédelmi hatásvizsgálatok, engedélyeztetés, jelenlegi tulajdonviszonyok 

tisztázása 

 

Befejező gondolatok: 

A hírlevelünket bányász társulatunknak gondolatébresztőnek szánjuk, a Hírlevélen keresztül 

vagy bármi módon és bárki által a reagálásokat szívesen vennénk. Tisztában vagyunk azzal, 

hogy a haszonélvezőnek kell a tervezést a műszaki előkészületeket majd a beruházások 

finanszírozását felvállalnia. De ahogy a világban a magas hegyek nyújtotta lehetőség 

megszámlálhatatlan - ahogy kifejezetten az ezzel foglakozó cikk adott tájékoztatást - úgy a 

magyar domborzat is nyújthat lehetőséget a gravitációs energiának az energiatermelésben való 

hasznosítására (Pl. Bélapátfalva felhagyott külfejtése). 

 

 

Összeállította: Verbőci József 

2022.11. 
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DR. FRICZ-MOLNÁR PÉTER 

Selmecről Sopronba: az átmenet lenyomata a főiskolai 

dokumentumokon 
 

A selmeci Bányászati és Erdészeti Főiskola 1918. december közepére az ingóságok egy jelentős 

és a hallgatók nagy részével elhagyta az ősi diákvárost. 1919 májusára a még Selmecen maradt 

főiskolai tanárok is áttelepültek az új otthonba, Sopronba. A főiskolai menekülésről az elmúlt 

években számos hiánypótló1 tanulmány jelent meg. A mostani tanulmány a főiskolai 

dokumentumokban – leckekönyvekben, bizonyítványokban, igazolásokban vagy oklevelekben 

– tetten érhető selmeci-soproni átmenetiséghez ad illusztrációs adalékot, mely során a 

menekülést megelőző világháború is megelevenedik, egy főiskolás képein-iratain keresztül.  

 

A selmeci főiskola történetében – és a hadköteles, frontra került hallgatók életében – is 

sorsfordító volt az első világháború. Ágfalvi Imre (1893-1980) erdész birtokomban lévő 

háborús fénykép- és iratdokumentációja – alább kiemelt egyes részei – alapján jól felsejlik 

előttünk az (elképzelhetetlen), hogy min ment, mehetett keresztül 1914-19 között egy selmeci 

főiskolás?! Az ottani honosságú Ágfalvi Imre – bányamérnök apja, Alajos az államszámviteltan 

segédtanára volt – 1914. július 31-én teljesítette a főiskolai tanulmányait, majd másnap már ki 

is állították neki a katonai behívót. Valétája után elballagott a főiskoláról és Selmecről,2 

csakhogy a frontra, ahol hősiesen harcolt, megsebesült, újra harcolt, túlélte, felnőtt. Az alábbi 

képek jól visszaadják az akkori világ egy kicsi, de számunkra fontos szeletét: az 1914-es 

valétáns főiskolás katonai behívó-jegyet kap, így a friss honvédruhában még kicsit 

megszeppenve néz, nem úgy, ahogy 1918-ban, amikor a még mindig ifjú kissé megtörten 

tekintett a világra, s talán eszébe jutott a megrajzolt harctéri kunyhója és a sebesülése, a 

vöröskereszt (3. képsorozat). 

 

 
1  Ifj. Sarkady Sándor: A selmeci főiskola exodusa (1918-1919). In. Tamási Miklós: Pillanat. Sopron, 2018. 39-59.; Kiss Csaba: Selmeci exodus. In: 

Erdészeti Lapok, 154. (2019) 1. sz. 22-23. (jan.); Kiss Vendel: A Selmeci Akadémia elköltöztetése. In: Erdészeti Lapok, 154. (2019) 1. sz. 25-26. (jan.); Sági Éva: A 
Bányászati és Erdészeti Főiskola áttelepülése Selmecbányáról, 1918-1919. In: Gerundium egyetemtörténeti közlemények, 10. (2019) 2. sz. 62-79.; Sági Éva: A 
M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola átköltözése Selmecbányáról Sopronba. In: Soproni Szemle 73. (2019) 3. sz. 282-295.; Lichner József: Az Alma Mater 
kálváriás útja Selmecbányától Sopronig (szerk.: M. Szilas Katalin-Szűts István Gergely) Zalaegerszeg, 2019. 13-82.; Gál Péter József: Selmeci-soproni diákélet. 
Visszaemlékezések. Sopron, 2019. 97-99.; Ablonczy Balázs: Menekülő tárgyak. In. Múzeumcafé 75-76. (2020/1-2. sz.) 69-72.; Szűts István Gergely: A 
selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola könyvtárának költözései 1918 után. In. Múzeumcafé 75-76. (2020/1-2. sz.) 123-144.; Izsó István: Selmecről-
Sopronba: Tallózás a korabeli sajtó híradásaiból (1918. január-1922. január) [https://www.montanisticus.hu/munkaim/ (letöltés: 2021.09.19.); Fricz-Molnár 
Péter: Selmeci írások. Budapest, 2022. 154-179. (A selmecbányai főiskola menekülése 1918/19-ben a korabeli sajtó tükrében);  
2  A mai Dolná Ruzová 6., akkoriban az Alsó Rózsa utca 66. szám alatt, Ebert András mai házában laktak. 

https://www.montanisticus.hu/munkaim/
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3. képsorozat: Első világháborús és 1919-es selmeci főiskolás életképek Ágfalvi Imréről 

 

Selmecen 1919. április 19-én megtartották az utolsó, majd Sopronban 1919. május 3-án az első 

főiskolai tanácsülést (4. kép), közte áttelepültek a tanárok és Budapesten államvizsgáztak a 

hallgatók.3  

 

  
4. kép: Részlet az utolsó egyik selmeci és az első soproni főiskolai tanácsülés 1919-es jegyzőkönyveiből 

(Miskolci Egyetem Levéltára, A.1.c. 139., 144.) 

 

A selmeci-soproni átmenet bizonytalanságát jól kifejezte egy 1919. április 19-én Sopronban 

kelt, a „Magyar Királyi” helyett „Magyar Állami Bányászati és Erdészeti Főiskola Sopron” 

teljes nevű intézményi levélen a – Kossuth-címeres – rektori pecsét, mely még a „Selmecbányai 

Magyar Bányászati és Erdészeti Főiskola” nevet viselte. Jelképesen így nőtt össze Selmec és 

Sopron, Ágfalvi Imre életében pedig ténylegesen is. Ő 1919. május 8-án először 

tanácsköztársasági, majd a vörösök bukása után változatlanul május 8-ai keltezésű, de már nem 

tanácsköztársasági oklevelet kapott (5. kép). A 133 napos kommunista uralom után 

visszavonták és vélhetően megsemmisítették a főiskolai „vörös diplomát”, amiről a fia által írt 

apai önéletrajz is tudósít.  

 
3  Sági Éva: A M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözésének kronológiája interneten érhető el: 
http://sopronselmec100.uni-sopron.hu/a-m-kir-banyaszati-es-erdeszeti-foiskola-selmecbanyarol-sopronba-koltozesenek-kronologiaja- (letöltés: 2022.05.15.); 
Miskolci Egyetem Levéltára, HU MEL A.1.c. [https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOPRON_BEF_TUJKV_1918-1920/?pg=143&layout=s (letöltés: 
2022.09.17.)] 

http://sopronselmec100.uni-sopron.hu/a-m-kir-banyaszati-es-erdeszeti-foiskola-selmecbanyarol-sopronba-koltozesenek-kronologiaja-
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOPRON_BEF_TUJKV_1918-1920/?pg=143&layout=s
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5. kép: Ágfalvi Imre 1919. május 8-ai, de nem „vörös oklevele”; a tanácsköztársaság utáni újrakiadásra utalnak 

az általam zölddel jelölt részek is, mert a tanácsköztársaság alatt hivatalosan nem a koronás, hanem a Kossuth-

címert használták 

 

A sokat látott frontkatonát és friss diplomás erdészt 1919. augusztus 13-án Kaán Károly „a 

máramarosi állami erdőhivatal kerületéből az ideiglenesen Sopronba helyezett magyar 

bányászati és erdészeti főiskolához” rendelte ki az erdőrendezéstani tanszék asszisztensének. 

„Ideiglenesen Sopronba”, írták akkor a minisztériumban és jó szerencse, hogy azóta is 

rendületlenül tart ez a „soproni ideiglenesség”. Ágfalvi Imre élete 1919-től már jó mederbe 

került, oklevelet kapott (kettőt is, csak a vöröset vissza kellett adni), volt munkája és feleségül 

vett egy leányági Fritz leszármazót, Mezey Máriát, akivel a két világháború között polgári 

jólétben éltek Esztergomban, ahol az alerdész szakiskola tanár-igazgatója is volt. Az újabb nagy 

háborút is túlélte, de főerdőtanácsosként az osztályharc nem hagyta békén és nyugdíj helyett 

dolgozhatott. Azonos nevű fia is erdész lett, így a családban a szakmán túl a selmeci mellett a 

soproni diákéletről is volt mit beszélni.4  

 

Ágfalvi Imre (1893-1980) mellett a legtöbb akkori selmeci főiskolás végigharcolta – sokan nem 

is élték túl5 – az első világháborút, ezért az 1916-os vagy az 1918-as valétatablón is katonai 

kitüntetésekkel láthatóak a hallgatók.6 Ilyen azonban leckekönyvi fényképnél is előfordult, 

például Rudolf Alfréd (1893-1969) bányamérnök esetében. 

 

 
4  Fricz-Molnár Péter: Apák-fiak és a selmeci akadémia: két évszázados kötelék. In. Erdészeti Lapok 155. (2020) 10. sz. 328-330. és 11. sz. 364-366. 
https://erdeszetilapok.oszk.hu/01861/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2020_10_328-330.pdf és 
https://erdeszetilapok.oszk.hu/01862/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2020_11_364-366.pdf (letöltés: 2022.05.08.) 
5  Ifj. Sarkady Sándor: A selmecbányai főiskola hősi halott hallgatói [1914-1921]. Sopron, 2018. 
6  http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1916.jpg és http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1918.jpg 
(letöltés: 2022.05.08.) 

https://erdeszetilapok.oszk.hu/01861/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2020_10_328-330.pdf
https://erdeszetilapok.oszk.hu/01862/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2020_11_364-366.pdf
http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1916.jpg
http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1918.jpg
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6. kép: Részletek Rudolf Alfréd leckekönyvéből 

 

Rudolf Alfréd két sógora, az oldalági rokonom Fritz Károly (1882-1960, felesége Rudolf Hilda) 

és Leskó Béla (1882-1947, felesége Rudolf Ilona) Selmecbányán tanultak és szintén 

bányamérnökök lettek. Leskó Béla kohómérnöki diplomát is szerzett és néhány évig tanársegéd 

volt a főiskolán. Egy ideig Fritz és Leskó is Petrozsényban dolgoztak, majd 1920-tól 

Tatabányán, Felsőgallán, Leskó Béla később a MÁK Rt. központjában, Budapesten. Rudolf 

Alfréd 1911-ben kezdte meg tanulmányait Selmecbányán, 1914 októberében behívták 

katonának, az orosz és az olasz fronton szolgált, majd 1918. november 1-én szerelt le és utána 

fejezte be a főiskolát. Rudolf Alfréd leckekönyve az elveszett eredeti helyett készült 

Selmecbányán 1918. augusztus 12-én, ezért van benne – szinte egyedülálló módon – 

katonaruhás fénykép (6. kép). Ugyancsak a selmeci-soproni átmenet keretében az 1917/18. 

tanévben több vizsgánál – a jegyzet rovatban – 1921., 1922. vagy 1923. évi dátum szerepel (7. 

kép).  

 

 
7. kép: Soproni bejegyzések a „jegyzet” rovatnál a selmeci leckekönyvben  
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Ennek oka, hogy Rudolf Alfréd a leszerelés előtti szabadság során és a leszerelés után folytatta 

a tanulmányait és tette le az elmaradt vizsgákat, de az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése 

miatt ezt csak szakaszosan tudta megtenni, s végül a főiskolát Sopronban fejezte be. Sopronban 

1923. szeptember 19-én állították ki részére a – még Selmecről „indult” – leckekönyvben a 

záradékot. Végül Rudolf Alfréd 1923. október 8-án „kiállott” államvizsga után hivatalos 

bizonyítvánnyal is igazolt „okleveles bányamérnöki minősítést nyert” (8. képek). Rudolf Alfréd 

1919 februárjától a Zsil-völgy szénbányáiban, majd az 1930-as évek közepétől Bukarestben a 

szénbányászattal foglalkozó minisztériumban dolgozott, míg fia, Rudolf Mihály 1937 és 1943 

között ugyancsak bányamérnöknek tanult Sopronban.   

 

  
8. képek: A selmeci-soproni átmenettel kapcsolatos főiskolai dokumentumok 

 

A selmeci-soproni átmenet és továbbélés a kézzel írott jegyzetekben is tetten érhető. Erre jó 

példa Walek Károly főiskolai tanárnak7 a hallgatók részére tartott előadásai alapján összeállított 

és kézzel írt matematika-mennyiségtan jegyzet (9. kép). A szegényebb diákok írták le kézzel és 

adták el tehetősebb társaiknak az ilyen köteteket, akik azután továbbadták azokat az utánuk 

következő évfolyamok diákjainak. A kötet írása 1922. május 3-án fejeződött be és abból még 

az 1930-as években is tanultak a soproni diákok, így az említett Rudolf Mihály is. 

 

  
9. kép: Részlet egy 1920 körüli mennyiségtan jegyzetből  

 

 
7  Homor Péter főlevéltáros Walek Károllyal kapcsolatos életrajzi összeállítását lásd: http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=229 (letöltés: 2022.05.08.) 

http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=229
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Rudolf Alfréd elsőfokú unokatestvére volt Vígh Ferenc (1893-1967) bányamérnök, aki 1911-

ben Selmecbányán kezdte meg tanulmányait, majd 1914 októberében behívták katonának. Ő is 

az orosz és az olasz fronton szolgált, végül 1918. május 1-én szerelt le és 1920-ban fejezte be 

Sopronban a főiskolát, illetve kapott május 18-án bányamérnöki oklevelet (10. kép). Vígh 

Ferenc a leszerelés után a felvidéki Mecenzéf vaskő bányájánál, majd 1919 februárjától kezdve 

a MÁK Rt. tokodi szénbányájánál dolgozott. 

 

   
10. kép: Valétaszalag „1920-1935” hímzéssel (Miskolci Egyetem Múzeuma) és bányamérnöki oklevél 1920-ból 

 

A Vígh Ferenccel kapcsolatos családi emlékezet megőrizte – részletek nélkül, általánosságban 

–, hogy ő is részt vett a főiskola nemzetközi hírű könyvtárának Selmecbányáról szekereken és 

vonaton történő kimenekítésében.8 Ez az 1918. november-decemberi „főiskolai nagy 

csomagolást”, majd Garamberzence felé történt vasúti elszállítását jelenthette.  

 

Végül a főiskolások Sopronba kerültek, ahol – többek között – az ágfalvi ütközetekben való 

részvételükkel is kiharcolták, hogy népszavazás lehessen Sopron hovatartozásáról, ami végül 

magyar sikert hozott. Sopron ezért a „Leghűségesebb város” címet kapta, melyben nagy 

szerepük volt a bátor selmeci főiskolásoknak. A „pán praktikant”-ok – vagyis ahogy a szlovák 

ajkúak nevezték a főiskolásokat – elvesztették Selmecet, de megnyerték Sopront, ahol tovább 

élt a selmeci diákélet is! 

 

  

 
8  Rudolf Viktor mérnök úrnak köszönöm – a bányamérnök nagyapáival – Rudolf Alfréddal és Vígh Ferenccel kapcsolatos adatközlését.   
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A világ leghosszabb fúrásainak legújabb rekordja 
 

Az Abu-Dhabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) (Egyesült Arab Emírségek) 2022. október 20-

án bejelentette, hogy a Felső-Zakum tengeri szénhidrogén koncesszió területén új mélyfúrási 

világrekordot állítottak fel. A 15 240 méter lyuktengely szerinti mért hosszúságú fúrás 240 

méterrel hosszabb, mint a Szahalin-sziget (Oroszország) mellett lévő Chavyo-mezőn 2017-ben 

lemélyített 15 000 méter mért hosszúságú Z-45 jelű fúrás. Az ADNOC Drilling mélyítette a 

fúrást az Umm Al Anbar elnevezésű, az ADNOC Offshore egyik mesterséges szigetéről. 

 

A Felső-Zakum kőolajmezőről 

A Felső-Zakum kőolajmező az Arab-öbölben, Abu Dhabi partjaitól 84 km-re északnyugatra 

található. A világ negyedik legnagyobb és második legnagyobb tengeri kőolajmezője, a földtani 

készletét 50 milliárd hordó (6 711 000 000 tonna) kőolajra becsülték. A mezőt 1963-ban 

fedezték fel, de csak 1977-ben kezdték el a fejlesztését, ma már napi 750 000 hordó (~101 000 

tonna) kőolajat termel. 

 

 
 

Felső-Zakum kőolajmező elhelyezkedése 

A kőolajmező fejlesztését az ADNOC egyedül kezdte el, majd 1978-ban a Japan Oil 

Developing Co. (JODCO) és 2006-ban az ExxonMobil csatlakozott a konzorciumhoz, ma már 

együttműködve fejlesztik a területet. A jelenlegi 40 %-os külföldi érdekeltség megoszlik, az 

ExxonMobil 28 %-os és a JODCO 12 %-os részesedéssel rendelkezik. A Felső-Zakum 

szénhidrogénmező első fejlesztése 450 kútból és közel 100 tengeri termelőfedélzetből áll. 
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Felső-Zakum kőolajmező egy termelőfedélzete 

A partnerek 2010-ben megállapodtak abban, hogy a termelési kapacitást úgy fejlesztik, hogy 

2024-re elérjék a napi 1 millió hordó (~135 000 tonna) kőolaj kitermelését. Az új fejlesztés 4 

mesterséges sziget létrehozását, azokon több mint 1000 kút létesítését, 32 új csővezeték építését 

és 2500 fő állandó tartózkodására szolgáló létesítmények felépítését foglalja magában. A 

mesterséges szigetek építése 2010-ben kezdődött el és 2014-ben fejeződött be. A legnagyobb 

sziget 135 amerikai futballpálya méretű (egy futballpálya mérete 110 m hosszú és 49 m széles), 

azaz 727 650 m2 területű. A szigetek építéséhez 14 millió tonna követ és 13,5 millió m3 betont 

használtak fel. A szigetek elég nagy területet biztosítanak ahhoz, hogy a fúróberendezések, a 

kutak, a termelő berendezések és a kőolaj távvezetékes szállításához szükséges szivattyúk, 

valamint a kiszolgáló személyzet központilag, üzemcsarnokokban, irodákban és 

lakóhelyiségekben helyezkedjenek el, alacsonyabb költségek mellett, a munkavállalók fokozott 

biztonságával és kényelmével. A szigetek gyakorlatilag szárazföldi környezetet teremtettek a 

tengeri területen. A fejlesztés olyan meghosszabbított távolságú fúrási és kútkiképzési 

technológiákat alkalmaz, amelyek hatékonyak a tengeri kőolajtermelés növelésében. 

 

 
Egy, a 4 mesterséges sziget közül 

 

A meghosszabbított távolságú fúrásokról 

A meghosszabbított távolságú fúrás (Extended Reach Drilling = ERD) az irányított ferde- és 

vízszintes fúrások olyan speciális esete, ahol a fúrás vízszintes kitérésének és tényleges 

függőleges mélységének aránya 2 vagy annál nagyobb, azaz 

λ = vízszintes kitérés (m) / tényleges függőleges mélység (m) ≥ 2 

λ = VS/TVD ≥ 2 

Az irányított ferde- vagy vízszintes fúrásoknál a fúrólyuknak három hosszát különböztetik meg: 

Tényleges függőleges mélység (hossz) (TVD = True Vertical Depth), Lyuktengely szerint mért 

hossz (MD = Measured Depth) és Vízszintes kitérés (hossz) (VS = Vertical Section). Ezeknél 

a fúrásoknál egy fúróberendezés alapról különböző irányba (bokorfúrás) több fúrólyukat 

mélyítve több döfésponton ütik meg a tárolóréteget. A meghosszabbított távolságú fúrás azt 

jelenti, hogy nagy távolságról fúrják át a tárolórétegeket, először függőlegesen fúrnak, majd 

növekvő ferdeséggel (szöggel) fúrnak a tároló tetejéig, s végül vízszintesen fúrnak a 

tárolószakaszban a tárolóval történő kapcsolat és a termelés maximalizálása érdekében. A 

meghosszabbított távolságú fúrások révén a felső-zakumi mesterséges szigetek megszüntetik a 

további költséges tengeri fúró- és termelő fedélzetek szükségességét, s ahelyett olcsóbb 
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szárazföldi műveleteket tesznek lehetővé. Továbbá, csökkentik a költséges tengeralatti 

berendezések és csővezetékek iránti igényt is. 

 

 
A világrekordot felállító fúróberendezés az Umm Al Anbar mesterséges szigeten 

 

Abdulrahman Abdullah Al Seiari, az ADNOC Drilling vezérigazgatója elmondta: „Ez a 

hihetetlen eredmény összhangban van az ADNOC Drilling azon törekvésével, hogy nagyobb 

hatékonyságot biztosítson ügyfeleink részére, miközben továbbra is nagyobb értéket teremtünk 

részvényeseink számára. Ennek a rekord hosszúságú fúrásnak a megvalósítása azt is bizonyítja, 

hogy elkötelezettek vagyunk a működési költségek csökkentése mellett, miközben lehetővé 

tesszük az ADNOC számára, hogy elérje kőolaj- és földgáz kitermelés kapacitási célkitűzéseit. 

Ez a történelmi mérföldkő munkatársaink kemény munkájának és elkötelezettségének 

köszönhető, akik együttesen bizonyították, hogy felelős üzemeltetőként sikeresen 

maximalizáljuk a fejlett, meghosszabbított távolságú, irányított és vízszintes fúrási módszerek 

alkalmazását.” 

Ahmad Saqer Al Suwaidi, az ADNOC Offshore vezérigazgatója pedig azt mondta: „Az 

ADNOC mesterséges szigetek úttörő és innovatív felhasználása, valamint a világ vezető fúrási 

szakértelme lehetővé teszi számunkra, hogy ösztönözzük a növekedést, maximalizáljuk az 

értéket és minimalizáljuk működésünk környezeti lábnyomát. Stratégiai nemzetközi 

partnereinkkel együttműködve továbbra is feszegetjük a mérnöki munka határait az Egyesült 

Arab Emírségek, partnereink és ügyfeleink érdekében szerte a világon.” 

OE Offshore Engineering, October 20, 2022                         id. Ősz Árpád 
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