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Bevezetés

Minden változáshoz, tevé-
kenységhez és az élet
fenntartásához energiára

van szükség. Az adott társadalom
mûködõképességét és fejlõdését
alapvetõen a rendelkezésre álló
energia mennyisége határozza meg.
Az átalakított energia: hõ, fény,
mechanikai munka biztosítja a tár-
sadalom fennmaradását és fejlõdé-
sét. Így az is kijelenthetõ, hogy az
egyes társadalmak, társadalmi cso-
portok által felhasznált energia
mennyisége jellemzõ azok világban
elfoglalt szerepére vagy akár hatal-
mi helyzetére.

Mindezekbõl következik, hogy
az olcsó primer energiaforrások biz-
tosítása alapvetõ. Mivel kijelenthe-
tõ, hogy a primer energiaforrások
nagysága véges, ezért az energia-
források különbözõ módon való
hozzáférhetõségének biztosítása
alapvetõ eleme a világpolitikának.

A primer energiaforrások meny-
nyiségének felmérésével, a felme-
rülõ energiaszükséglet nagyságának

realitásával és a felhasználás opti-
mális szerkezetének meghatározá-
sával különbözõ tanácsadó irodák,
kutatóintézetek, állami intézmé-
nyek stb. foglalkoznak. A kérdés
fontosságát alapvetõen az igazolja,
hogy szinte valamennyi országban
� közvetlenül vagy közvetve � az
energiapolitika a kormányok politi-
kájának szerves részét képezi.

A XXI. század társadalmainak
energiaellátása csak tudományos-
mûszaki fejlesztések és pénzügyi-
politikai kompromisszumok segít-
ségével és figyelembevételével le-
hetséges.

A XXI. század vélhetõleg egy át-
meneti korszak lesz, amikor is a fosz-
szilis energiahordozók (elsõsorban a
szénhidrogének) szerepe még meg-
határozó, és közben kidolgozásra és
bevetésre kerülnek a versenyképes
helyettesítõ energiaforrások.

A probléma összetettsége miatt a
megoldást csak körvonalazni lehet
és szabad.

A továbbiakban csupán a felme-
rülõ energiaigényekhez tartozó kõo-

laj- és földgázkitermelés lehetõsé-
geivel foglalkozom, elsõsorban mû-
szaki megfontolások alapján, érint-
ve e szakterület látószögébõl né-
hány napjainkat is érintõ geo- és
energiapolitikai kérdést is.

Megjegyzem, hogy ezt a téma-
kört részben vagy érintõlegesen
több kitûnõ magyar könyv és publi-
káció is tárgyalja.

1. A világ hosszú távú energia-
igényeinek várható alakulása

A világ energiaigényének várha-
tó alakulását az elmúlt idõszak
energiaigényének növekedési üte-
me és a várható gazdasági növeke-
dés figyelembevételével határozzák
meg. Többféle elõrejelzés van, kü-
lönbözõ (pl. 0, 1, 2, 3%) gazdasági,
ill. a kõolaj-felhasználás növekedé-
sének figyelembevételével.

Az Exxon Mobil elõrejelzése
alapján megállapítható, hogy várha-
tóan az elkövetkezõ 25 évben:
� az energiaigények több mint 1,5-
szeresére növekednek, legna-
gyobb a növekedési ütem Ázsiá-
ban (Kína, India);

� a növekvõ energiaigények kielégí-
tésében továbbra is jelentõs a fosz-
szilis eredetû energiaforrások, el-
sõsorban a szénhidrogének (63%)
növekedési üteme, ezen belül a
földgázfelhasználás növekedési
üteme csaknem kétszerese a kõ-
olajénak;

PÁPAY JÓZSEF
okl. olajmérnök,
az MTA rendes tagja,
egyetemi tanár,
MOL Rt. tanácsadó,
OMBKE-tag.

A tanulmány az emberiség jelenlegi energiafelhasználásának 60%-át biztosító kõolaj-
és földgázkészletek meghatározhatóságára és a készletek hozzáférhetõségének dina-
mikájára fókuszál. A szerzõ a szénhidrogéniparban eltöltött csaknem négy és fél évti-
zedes szakmai tapasztalata alapján e szakterület látószögébõl magyarázza és elemzi
a geo- és energiapolitika néhány kérdését.
A tanulmány foglalkozik a konvencionális (könnyen kitermelhetõ, olcsó) kõolaj- és
földgázkészletek mennyiségének meghatározhatóságával készletkategóriánként.
Elemzi a nem konvencionális készletek (olajhomok, olajpala, kis áteresztõképességû
kõzetek, elfekvõ gázkészletek, gázhidrátok stb.) várható szerepét az energiaellátás-
ban. Ezt követõen elõrejelzi az egész világra vonatkozó kõolaj- és földgázkitermelés
várható ütemét, majd bemutatja a kõolaj- és földgázkészletek eloszlását az igazolt
készletek alapján, és ennek alapján magyarázza a különféle országok energiastraté-
giáját: USA, OPEC, Oroszország, Kína, EU és végül Magyarország.
Az elõadás a �Bányászat: múlt és jövõ� címmel, az MTA � Központi Bányászati Múzeum
rendezésében 2005. május 11-én rendezett szakmai konferencián és 2006. január 31-
én az MTA Földtudományi Osztály ülésén hangzott el.

Kõolaj- és földgáztermelés
a XXI. században

ETO: 620.9 + 622.323
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� a fluidumok halmazállapotában lévõ különbség miatt
a kõolajat elsõsorban belsõ égésû motorban, míg a
földgázt villamos erõmûvekben hasznosítják az ipari
és lakossági fogyasztás mellett;

� a megújuló energiaforrások és az atomenergia részvé-
teli aránya az összes energiaigény kielégítésében már
nem elhanyagolható.
Az Exxon Mobil elõrejelzése szerint 2030-ban az

egyes energiahordozók várható aránya a következõ:
kõolaj (37%), földgáz (26%), szén (21%), nukleáris
(5%), hidro (3%), biomassza (6%), nap-szél (2%).

2. A világ kõolaj- és földgázkészleteinek, ill. a
kitermelési ütemek meghatározhatósága

A felmerülõ energiaigények kielégíthetõsége érde-
kében fel kell mérni a rendelkezésre álló készleteket.
Ez csak megközelítõleg, a becslés szintjén lehetséges,
amit a következõkben indokolunk. Készlet (reserve)
alatt a jelenlegi technológiai színvonal mellett a még
gazdaságosan kitermelhetõ kõolaj és földgáz mennyi-
ségét értjük. Ettõl meg kell különböztetni a telepben,
kezdetben lévõ összes mennyiséget (magyar fluidum-
bányászati terminológia: �vagyon�; angol terminoló-
gia: �resource�).

Jól ismert a szakemberek körében az a tény, hogy
egy geológiailag jól megkutatott terület esetén a mezõ
termelésbe állításának idõpontjában a �vagyon� felmé-
rése csak ± 20�30%-os pontossággal lehetséges. A ter-
melés során, amikor a készlet 50%-át kitermelték, a
meghatározás pontossága ± 5�10%, a kitermelés végén
± 0%. Az is elõfordult már a gyakorlatban, hogy a
készlet kitermelése után is csak hozzávetõlegesen sike-
rült a �vagyon� nagyságát megbecsülni. A két mennyi-
ség hányadosa a kihozatali tényezõ. A továbbiakban
csak a készletekkel foglalkozunk.

A világ szénhidrogénkészleteinek felmérése ilyen pon-
tossággal távolról sem lehetséges. Ennek több oka van:
� a világ jelenlegi és jövõbeni kõolaj- és földgázmezõi-
re vonatkoztatva csak tájékoztató adatbázisokkal ren-
delkezünk,

� a világon különbözõképpen minõsítik a készleteket
(pl. SEC, SPE, WPC, AAPG, ill. a volt keleti blokk
országai által használt kategóriák stb.),

� a bejelentett készletek nagyságát esetleges tévedések
mellett gazdasági, politikai megfontolások is befolyá-
solhatják (gondoljunk az OPEC-kvóta meghatározá-
sára, egyes esetekben készletek eltitkolására, vagy
akár készlet-felülvizsgálat miatti korrekciókra � Shell
vagy Repsol stb. felülvizsgálata során a készleteket
kénytelenek voltak csökkenteni).
Az energiaigények biztosításához ismerni kell a ki-

épített termelõkapacitásokat is. A mûvelés elõrehaladá-
sával, a még kitermelhetõ készletek csökkenésével

csak egyre nagyobb ráfordításokkal lehet a csökkenõ
ütemû termelést fenntartani. A termelõkapacitások
nagyságát sok esetben csak a tulajdonos ismeri.

A készletek hozzáférhetõségének dinamikáját (a pil-
lanatnyi termelési ütemet) a kiépített kapacitások mel-
lett politikai, ill. gazdaságpolitikai szempontok is befo-
lyásolják. Ezért kijelenthetõ, hogy az adott volumenû
készlethez tartozó termelési ütem meghatározása csak
becslés szintû pontossággal lehetséges.

A kitermelés dinamikájának becslésére többféle kö-
zelítõ módszert alkalmaznak, amit a következõképpen
lehet csoportosítani:

� K. Hubbert módszere: (1956) feltételezi, hogy a
termelés lefutása hasonló függvény szerint alakul, mint
a készletek felkutatása, de idõbeli eltolódással. A mód-
szer lényegében egy tájékoztató becslés.

� Logikai vagy fenomenológiai függvények: a már
ismert, termelés kezdetéhez tartozó kapacitásadatokra
logikai függvényeket illesztenek, melynek segítségével
az idõkonstans meghatározható, és így a termelés to-
vábbi alakulása megbecsülhetõ, vagy pedig analógia
alapján alkalmazzák az összefüggéseket. Ez az eljárás
is csak nagy bizonytalansággal terhelt közelítés.

� Valószínûség-számítással (az Egyesült Államok
Geológiai Szolgálatának módszere � USGS): lényegé-
ben Monte-Carlo analízist alkalmaznak a készletek fel-
mérésére, és ehhez algoritmusok alapján határozzák
meg az adott feltételekhez tartozó éves termeléseket.
Pontosságát tekintve ez is csupán tájékoztató eljárás.

� Klasszikus rezervoármérnöki (és geológiai) elem-
zés-tervezés: ez a legpontosabb módszer, mivel az adott
ismertségû medencében elhelyezkedõ telepek para-
métereit, a fluidumtulajdonságokat és a termelési lehe-
tõségeket felmérve, különbözõ lemûvelési technológiák
alapján � gazdasági szempontok figyelembevételével �
történik a kitermelhetõ mennyiségek meghatározása.
Ennek a módszernek az alkalmazására a világ összes
telepére vonatkoztatva nincs egységes adatbázis, az ada-
tok hiánya és a nagy munkaigény miatt gyakorlatilag
erre nincs is lehetõség. Ha vannak is értékelések, ezek
általában nem publikusak, a tulajdonos általában nem
hozza az eredményeket nyilvánosságra. Ezért az egész
Földre vonatkozó pontos elõrejelzés kivitelezhetetlen.

A fentiek alapján egyértelmûen kijelenthetõ, hogy a
készletek nagyságának megállapítása, a készletekhez
való hozzáférés ütemének meghatározása csak tájékoz-
tató jellegû, de ugyanez mondható az igények felmér-
hetõségének pontosságáról is. Ebbõl eredõen, az ener-
giaigény kielégíthetõségével, ill. az energiahordozók
részvételi arányával kapcsolatosan óriási a vita, amely
sokszor a gyûlöletig fajul. A reális kép kialakítása miatt
mind a pesszimista, mind az optimista érveket meg kell
hallgatni, és elemezni kell.
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A kõolaj- és földgázigényeket,
valamint a termelési lehetõségeket �
annak ellenére, hogy a kõolaj és föld-
gáz azonos eredetû (ikertestvérek) �
külön kell tárgyalni, mivel mindket-
tõnek más és más a szerepe a primer
energiaforrások között.

A kõolaj (�fekete arany�) és föld-
gáz (�kék arany�) tulajdonságaiban
alapvetõen különbözik, ez meghatá-
rozza a kitermelés módját, hatékony-
ságát, szállíthatóságát, felhasználását,
a felhasználás során a környezetterhe-
lést, és végül a két energiahordozó jövõbeni szerepét is.

A kõolaj és földgáz fõbb tulajdonságait a következõ
táblázat tartalmazza:

Az 1. tulajdonság az összes tulajdonság mellett a
környezetterhelés mértékét határozza meg (kõolaj ese-
tén nagyobb a C atomszám aránya a hidrogénhez, mint
földgáz esetén: 1:2 ill. 1:4); a 2. és 3. tulajdonság a ki-
termelés módját és hatékonyságát; a 3. és 4. tulajdon-
ság a szállítás módját; a 4. tulajdonság a jelenlegi tech-
nológiai színvonalon a felhasználás lehetõségét hatá-
rozza meg.

3. Földünk kõolajkészletei és a termelés vár-
ható alakulása

3.1 Konvencionális készletek

Konvencionális készleteknek a könnyen, relatívan
�olcsón� kitermelhetõ készleteket nevezzük.

A véges készletek problematikája nem mai keletû.
Már az 1980-as években felismerték, hogy a kitermelt
mennyiség meghaladja a feltárt készletek volumenét, ami
nem kis riadalmat okozott (Római klub figyelmeztetése).

Amint az elõzõ pontban megjegyeztük, nincs egysé-
ges módszer a végsõ kitermelhetõ mennyiségeket ille-
tõen, a forrástól eredendõen más és más, széles inter-
vallumban szóródó mennyiségeket becsülnek meg.

Mivel a mennyiségek alapvetõen meghatározzák a
kõolajjal való ellátás lehetõségét, ezért az eltérõ meny-
nyiségek miatt a konklúziók is lényegesen különböz-
nek egymástól.

A következõkben három módszer segítségével törté-
nõ becslés szerinti készleteket, ill. az olajtermelés lehe-
tõségét vázoljuk, megjegyezve azt, hogy földgázterme-
lés esetén is alkalmazzák ezeket a módszereket:

C. Campbell elõrejelzése � K. Hubbert módszerével

C. Campbell a jövõben feltárandó készletek mennyi-
ségét az elõzõ idõszak eredményességébõl becsüli

2050-ig úgy, hogy exponenciális csökkenést
feltételez az eredményességben. Ezt a feltá-
rási ütemet elfogadva, a kitermelés dinami-
káját K. Hubbert módszerével határozza
meg, amit az 1. ábra szemléltet.
C. Campbell szerint a kõolajtermelés maxi-
muma 2004-re tehetõ, amit végül is már túl-
haladtunk.

USGS (Egyesült Államok Geológiai Szolgálata)
módszere

A készletek mennyiségét földtani (mûvelési-termelé-
si) viszonyok és a lehetõségek alapján készletkategóri-
ánként becsüli az adott gazdasági növekedés, ill. kõolaj-
fogyasztás (0, 1, 2, 3%) figyelembevételével, valószínû-
ség-számítással.

A készletek mennyiségéhez a következõ készletkate-
góriák tartoznak:
� minimális készlet (P): 95% valószínûség; igazolt
készletek,

� közepes készlet (PP): 50% valószínûség; igazolt +
várható készlet,

� maximális készlet (PPP): 5% valószínûség; igazolt +
várható + lehetséges készlet,

� várható készlet: valószínûséggel súlyozott készletek
összege.
Meg kell jegyezni azt, hogy a New York-i Tõzsde

(SEC) csak az igazolt készleteket ismeri el, és tiltja a
különbözõ valószínûségû készletek összeadását. Ezért
az igazolt készleteken alapuló elõrejelzések túl óvato-
sak, ill. pesszimisták, mivel nem fogadják el a jövõbeni
földtani kutatás, mûszaki-tudományos fejlesztés ered-
ményeként a készletek növekedésének és a kihozatali/
kitermelési technológiák fejlõdésének lehetõségét.

Ha elfogadjuk a mûszaki-tudományos fejlesztés
eredményeként a készletnövekedést, és ezt tekintjük
várható készletnek, akkor a készlet/pillanatnyi termelés
hányadosa, amit (helytelenül) a hazai terminológiának

Tulajdonságok Kõolaj Földgáz
1. Formula CnH2n+2 CH4

2. Kompresszibilitás (1/bar) 10-5�0,01 10-3�1
3. Viszkozitás (cP) 0,5�105 0,01�0,03
4. 1 bar nyomáson és 15 °C-on

650�800 0,65�0,8
1 m3-ben lévõ anyag mennyisége (kg)

1. ábra: Kõolajtermelés
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megfelelõen �készletellátottsági mutatónak� nevezünk,
több mint másfélszeresére nõ.

A készletellátottsági mutató igazolt készletek esetén
50 év, várható készlet esetén 80 év. Ez azt jelenti, hogy
a jelenlegi kõolaj-felhasználás feltételezésével az iga-
zolt készletek 50 évig elegendõek, míg a várható kuta-
tások eredményeként akár (legfeljebb) 80 évig is.

Az USGS módszere alapján meghatározott minimá-
lis készlet is lényegesen meghaladja a Campbell által
feltételezett kitermelhetõ mennyiségeket.

A legnagyobb gazdasági növekedésnél (legnagyobb
kõolaj-felhasználás esetén), minimális készlet esetén az
olajkitermelés maximuma 2020-ban várható, a Camp-
bell által meghatározott 2004. évvel szemben.

Az 1. ábra összehasonlítás céljából szemlélteti
C. Campbell és USGS várható olajkitermelésének ala-
kulását. Az ábrán az USGS kõolajtermelésének
1%-os növekedése esetén a várható ter-
melésalakulást tüntettük fel. Ebben az esetben a
kõolaj-kitermelés maximuma 2032-ben esedékes.

EIA (Energy Information Administration/USA)
módszere

Elfogadja az Oil and Gas Journal által közölt iga-
zolt készletek nagyságát, ehhez becsüli a technoló-
giai fejlesztések és az új felfedezések többletered-
ményét az USGS és a World Petroleum Assesment
adatai alapján.

A három forrás szerint a készletek nagysága a
következõ:

A kitermelési módszerek hatékonyságnövelésének a
készletellátottságban óriási szerepe van, hiszen a haté-
konyság 1%-os növelése kb. 3 x 109 m3-es olajmezõ
megtalálásával egyenértékû. Kezdetben a telepeket ter-
mészetes energiával mûvelték (elsõdleges), majd az
1940�50-es évektõl, ahol szükséges volt, vizet vagy
gázt sajtoltak be (másodlagos), mintegy 1,5�2-
szeresére növelve a gazdaságosan kitermelhetõ olaj-
mennyiséget. Az 1960�70-es évektõl kidolgozták az
ún. harmadlagos eljárásokat, amikor bonyolult energia-

hordozók besajtolásával (elegyedõ gázok, termikus
energia, kémiai anyagok stb.), bizonyos esetekben a
vízelárasztáshoz képest további 10�12%-os többlet-
eredményt lehet elérni. Minél bonyolultabb hatásme-
chanizmusú eljárást alkalmaznak a kitermelésre, annál
drágább, ill. költségesebb a termelés. A jelenleg felku-
tatott mennyiségek 35%-át tudjuk csak átlagosan kiter-
melni. Ez az érték 2050-ig várhatóan max. 45�(50)%-
ra nõ.

A világ országainak � attól függõen, hogy a fogyasz-
tásukhoz képest mekkora készletekkel rendelkeznek �
gazdálkodása más és más, ezt a 2. ábra szemlélteti.
Míg az USA mindent megtesz a készletek növelésére,
addig az exportáló országok jelenleg az olcsóbb kõolaj
kitermelésére fektetik a hangsúlyt.

A kõolajhoz való hozzáférés fontosságát mutatja,
hogy az USA 400 000 db olyan
kúttal rendelkezik, amelyek
átlagos napi termelése kb. 0,3
m3. Ezek az ún. stripper
(�csepegõ�) olajkutak.

Általában elmondható mind
a konvencionális, mind a nem
konvencionális kõolaj esetén,
hogy amennyiben megváltozik
a gazdasági környezet � a régi
technológiák helyett új mód-
szereket vezetnek be (értelme-

zés, mérés, hardware stb.) �, akkor jelentõs készletnö-
vekedés várható. Ez történt pl. a volt Szovjetunió ese-
tében is. A nyugati technológia bevezetésével, ill. a
szakmai gondolkodás alkalmazásával a kõolaj-kiterme-
lés visszaesését megállították, jelentõsen emelve a ki-
termelhetõ mennyiségeket. Ez a lehetõség a világ több
országában adott.

3.2 Kutatás alatt álló termelési eljárások
(nem konvencionális kõolajkészletek)

Nem konvencionális készleteknek a nehezen hozzá-
férhetõ, ill. drágán kitermelhetõ készleteket nevezzük.

Forrás Összes készlet Kitermelt készlet Jelenleg rendelkezésre áll
(109 bbl*) (109 bbl*) (109 bbl*)

C. Campbell 1750 950 800
USGS 95% 2248 950 1298
USGS várható 3003 950 2053
USGS 5% 3896 950 2946
EIA igazolt 1227
EIA 2025-ig
tech. fejlesztés 730
EIA új felfedezés 939
EIA összes 2896

2. a) ábra: A világ kõolajtermelése hatásmechanizmusonként

*Megjegyzés: 1 bbl = 0,159 m3
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A mûszaki-tudományos fejlesztés ezen a területen is
rendkívül fontos.

A technológiai kutatás fontosságát mutatja, hogy
Kanada kb. 20�30 éves kutatás eredményeként jó ha-
tásfokkal megoldotta az olajhomok (oil sand) vagy bi-
tumen kitermelését, és ezzel a készletek nagyságrend-
jében Szaúd-Arábia után a második helyre került. E te-
lepek mûvelése 35 USD/bbl olajárnál már rentábilis.

A bitumen lényegében nagy viszkozitású kõolaj,
amit szilárdásvány-bányászati módszerek esetén a ho-
mokkal együtt kitermelnek, és azt a homoktól oldószer-
rel elválasztják, majd krakkolással tovább finomítják.
Ezzel a módszerrel azonban csak korlátozott mennyisé-
get tudnak feldolgozni.

E típusú készletek ipari alkalmazástechnikai és gaz-
daságossági szempontok szerinti növelésében alapvetõ
szerepe lett az olajbányászati módszereknek, mint pl.
termikus energiával teszik mozgóképessé a rétegviszo-
nyok között alig áramlóképes olajat. Az e célra kialakí-
tott horizontális kúthálózatban a felül elhelyezett hori-
zontális kúton sajtolják be a gõzt, míg az alatta 5�7 m
távolságban elhelyezett kúton történik a kitermelés
(gõzzel segített gravitációs technológia � SAGD). Az
eredményesség feltétele a kõzet jó áteresztõképessége,
amit a homok biztosít. Az olajhomok jelentõs mennyi-
ségben található Venezuelában is. A gazdaságosan ki-
termelhetõ olajhomok bitumentartalma kb. min. 25
gal/tonna.

Az olajpalák (oil shale/olajmárga) gazdaságos kiter-
melése még nem megoldott. A nem vagy igen kis át-
eresztõképességû márga, ill. kõzet jelentõs mennyiségû
szerves anyagot (kerogént) tartalmaz, amit ez idáig
csak szilárdásvány-bányászati eszközökkel tudtak ki-
termelni és a felszínen a kerogént pirolízissel olajjá ala-
kítani. Az Egyesült Államokban található a világ olaj-
pala mennyiségének 60%-a. Kitermelés szempontjából
a kerogénolaj-tartalomnak 25�30 gal/tonna értéknél
nagyobbnak kell lenni. Mivel a kitermelésnél a kõzet
áteresztõképessége miatt olajbányászati eljárások nem,
ill. csak igen drágán alkalmazhatóak, ezért a széles kö-
rû, gazdaságos eljárás elterjedése korlátozott.

A jelenlegi technológiai problémák ellenére az USA
az olajmárgát stratégiai tartaléknak tekinti. Meg kell je-
gyezni azt, hogy az olajpalát magas szervesanyag-tar-
talma miatt közvetlenül is el lehet égetni (pl. Észtor-
szág, Kína stb.), de ez a technológiai hasznosítás rend-
kívül környezetszennyezõ.

Amennyiben a kanadai és venezuelai olajhomokot,
valamint az USA olajpaláit gazdaságosan termelésbe
tudják állítani, akkor Észak-Amerika olajkészletekkel
való ellátása akár 100 évre is megoldott. Ezért a gazda-
ságos technológia kidolgozására óriási pénzösszegeket
fordítanak.

4. Földünk földgázkészletei és a termelés
várható alakulása

4.1 Konvencionális földgázkészletek
A földgáz olajnál kedvezõbb áramlási tulajdonságai

miatt kb. 80%-os hatásfokkal kitermelhetõ a kõzetek-
bõl. A földgázkészletek meghatározásának megbízha-
tóságáról ugyanaz mondható el, mint az ismertetett kõ-
olajkészletekrõl.

EIA-adatok a világ fölgázkészleteirõl 2025-ig, a ku-
tatási eredmények készletnövelésének várható eredmé-
nyeit is figyelembe véve:

Míg a jelenleg igazolt készletekhez és a jelenlegi ter-
meléshez tartozó élettartam (�készletellátottság�) 63 év,
addig a várható készletekre vonatkoztatva ez 132 év.

Az olajkészletek csökkenése, valamint a földgáz
környezetbarát hasznosítási lehetõsége magyarázza
azt, hogy az elmúlt 20�25 év alatt a földgáz � mint pri-
mer energiahordozó � mindinkább elõtérbe került, és a
jövõben a szerepe egyre nagyobb lesz.

Ezt az tette lehetõvé, hogy a csõvezetéki szállítás
mellett megoldották az óriási volumenekben történõ
föld alatti gáztárolást és a cseppfolyós formában (LNG:
liquid natural gas) történõ gázszállítást. Ez azt eredmé-
nyezi, hogy óriási tároló- és szállítórendszerek épültek
és épülnek a közeljövõben.

A tárolók a rendszer akkumulátorai, amelyek felada-
ta a nyári és téli gázfogyasztásbeli eltérés kompenzálá-
sa a kitermelés, szállítás hatékonyságnövelése érdeké-
ben. Általában az évi fogyasztás 20%-a kerül tárolásra,
esetlegesen havária (csúcstárolók) figyelembevételé-
vel. A tárolók kiépítésének dinamizmusát a következõ
számsorok jellemzik:

A készlet típusa Mennyiség
(1012 cuft*)

Igazolt 6 040
2025-ig felfedezésre váró 4 301
2025-ig elfekvõ gázok termelésbe állítása 2 347
Összesen 12 688

*Megjegyzés: 1 cuft = 0,02832 m3

2. b) ábra: Az USA kõolajtermelése hatásmechanizmusonként
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Látható, hogy a tárolókapacitás több mint kétszere-
sére növekszik a következõ 25 év alatt.

A cseppfolyósított földgáz (LNG) részaránya a nem-
zetközi gázkereskedelemben a következõ:

Az adatok bizonyítják, hogy az LNG szerepe a nem-
zetközi gázkereskedelemben egyre inkább meghatáro-
zó. Gyakorlatilag az LNG-technológiákkal világméretû
gázszállító rendszerek épültek és épülnek ki, a kõolaj-
szállító-rendszerhez hasonlóan.

Itt jegyezzük meg, hogy 1 m3 cseppfolyós gáz 600 m3

normál térfogatú gáznak felel meg. A cseppfolyósítás
160 °C-on történik. A szállítóhajók térfogata 150�180 x
103 m3, a közeljövõben 250 x 103 m3 kapacitású hajókat
és hajóflottákat építenek. A hajók lényegében úszó üze-
mek; vannak, akik �úszó atombombáknak� tekintik
ezeket. Baleset szempontjából távolról sem olyan
környezetszennyezõek, mint a 106 m3 szállítókapaci-
tással rendelkezõ tartályhajókkal fuvarozott kõolaj,
vagy a rossz példaként említett atombomba.

Az LNG-technológiákon alapuló gázszállítórendszer
�kulcselemei�: cseppfolyósító technológia a berakodó
kikötõ közelében � szállítóhajó, mint úszó üzem � elpá-
rologtató/visszagázosító rendszer a fogadó kikötõ kö-
zelében.

A 3. ábrán szemléltetjük � a szerzõ által kidolgozott
algoritmusok alapján � a földgáztermelés várható ala-
kulását, ha a gáz fogyasztása évenként 2%-kal nõ, és a
készletek nagysága az igazolt, ill. a várható értéknek
felel meg.

4.2. Kutatás alatt álló kitermelési eljárások
(nem konvencionális készletek)

Ebbe a kategóriába tartoznak:
� a kis áteresztõképességû tárolókban lévõ gázok,
� földgázhidrátok,
� elfekvõ készletek hasznosítása.
A kis áteresztõképességû tárolókban lévõ gázok (<

0,1 mD) termelési lehetõsége az egyes országok gázel-
látása szempontjából nem elhanyagolható. Ide tartoz-
nak a kis áteresztõképességû homokkövekben, márgák-
ban és széntelepekben felhalmozódott gáznemû szén-
hidrogének.

Az USA ezen típusú gázvagyonának 70%-a homokkö-
vekben, 20%-a széntelepekben, 10%-a márgákban he-
lyezkedik el. A kutak termelése rétegrepesztés után sem
több mint 5000 m3/nap. A kutak termelése ma már gaz-
daságos. Az USA 260 ezer ilyen kapacitású kúttal ren-
delkezik. E típusú �gázkészleteket� az USA hosszú távon
figyelembe veszi földgázigénye biztosításához. El-
sõsorban a Sziklás-hegység földtani medencéiben a kis
áteresztõképességû homokkövek termeltetése a domináló.

A kis áteresztõképességû homokkövekben, márgák-
ban a gázfelhalmozódás geológiai története még ponto-
san nem ismert, így az sem, hogy a kõzettérfogatban a
gáz folyamatosan hidrodinamikai egységben, vagy
nem folytonosan helyezkedik el. Ennek ismerete a
mennyiség megbecslésében lenne fontos. A víztelített-
ség nagy, és a kihozatali tényezõ várhatóan kicsi
(10�30%). E területekrõl származik jelenleg az USA
gáztermelésének 18%-a, ami várhatóan 2025-re 39%-
ra növekszik.

Ezen telepek kitermelése nagy beruházást igényel,
ezért a gázt a vagyonhoz képest viszonylag kis ütem-
mel termeltetik. Ezek a gázok egyes országokban rela-
tívan jelentõsek, azonban az egész világra vonatkoztat-
va a mennyiségük nem számottevõ.

Összehasonlításként megemlíthetõ, hogy a konven-
cionális (jó áteresztõképességû) földgáztelepek kútka-
pacitása a fenti értékek többszöröse: pl. hazánkban a
kutak kapacitása 100�500 ezer m3/nap, de a világban
igen gyakoriak az 1�2 millió m3/nap kapacitással ren-
delkezõ kutak.

Gázhidrátok: a jelenlegi becslések szerint a gázhid-
rátokban lévõ gáz (alapvetõen C1H4) meny-
nyisége többszöröse a jelenleg ismert szer-
ves eredetû energiaforrásoknak. A földgáz-
hidrátok kristályos anyagok, amelyek a
szénhidrogén- és vízmolekulák aszszociáci-
ója útján képzõdnek. A gázhidrátok a gázok
szilárd oldatainak tekinthetõk. Külsõ for-
májukban a tömör hóra emlékeztetnek.
Gazdaságos kitermelésük nem megoldott.
Néhány típusú gáz � C1H4, C2H6, C3H8,
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Év Részarány (%)
2001 23
2010 25�31
2020 31�37

Év A tárolók száma Aktív gáz (109 m3)
1996 554 243
2001 571
2003 634 340
(2020) 340+170
(2030) 340+170+220

3. ábra: Földgáztermelés



C4H10, CO2, N2, H2S � a vízzel pozitív hõmérsékleten
(0�25 °C) és a hõmérséklettõl függõen 30�500 bar
nyomások felett szilárd fázisú, de metastabilis rend-
szert alkot. A hidrátszerkezet megbontható a hõmér-
séklet növelésével és/vagy a nyomás csökkentésével
és/vagy vegyszerek alkalmazásával.

A szénhidrogénekkel alkotott hidrátok képlete:
8M 46 H2O vagy
M 7/3 H2O .

Ez azt jelenti, hogy szénhidrogénhidrát felbontása
esetén 1 m3 vízhez 220�160 m3 gáz tartozik, amely ki-
termelési szempontokat tekintve igen kis mennyiség.
Egyes esetekben elképzelhetõ a gazdaságos termelés,
de összességében az általánosan elterjedt mûvelési
technológiákkal csak a távoli jövõ lehetõsége vázolha-
tó. Várhatóan a gázhidrátmezõk termelésbe állítása so-
káig még a tudományos kutatások tárgya lesz.

Összehasonlításként elmondható, hogy egy hidrát-
mezõ termelése olyan konvencionális típusú olajtelep
termeléséhez hasonlítható, amikor is 98%-os vízzel ter-
meljük az olajat EOR-módszerrel (pl. gõzbesajtolás),
ami jelenleg gazdaságilag elfogadhatatlan.

Elfekvõ gázkészletek hasznosítása: néhány szót kell
szólni azokról a technológiákról is, amelyek a felhasz-
nálás helyétõl távol esõ gázforrások felhasználását te-
szik lehetõvé úgy, hogy a földgázt a szállíthatóság ér-
dekében különbözõ formában átalakítják folyadékká. A
technológia gyakorlatilag megoldottnak tekinthetõ, a
földgázt különbözõ vegyipari technológiákkal dízel-
olajjá, benzinné, PB-gázzá, metanollá, dimetiléterré
stb. alakítják a szállítás miatt. Ezeket a technológiákat
egységesen GTL(gas to liquid)-eljárásoknak nevezik.

Jelentõs mennyiségek esetén az e típusú gázok LNG
formájában is eljuttathatók a felhasználás helyére. Kisebb
mennyiségek esetén speciális tartályok segítségével vizs-
gálják a nagynyomású gázszállítás lehetõségét is.

5. A geo- és az energiapolitika kapcsolata
A geopolitika a világ valamennyi országának, társa-

dalmának az életét és életminõségét befolyásolja. Meg-
értéséhez tisztában kell lenni a fogyasztási helyek, az
olaj- és gázkészletek földrajzi eloszlásával, a kõolaj és
földgáz várható árával, valamint napjaink történéseinek
hátterével.
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Az elsõ 20 ország adatai
Ország Készlet Részarány Készlet- Kapacitás Átlagkút-

(milliárd (%) ellátottság (millió termelés
bbl*) (év) bbl/nap*) (bbl/nap*)

Szaúd-Arábia 259,4 20,07 81 8,75 5609
Kanada 178,8 13,83 202 2,42 48
Irán 125,8 9,73 88 3,9 3482
Irak 115,0 8,90 158 2,0 1187
Abu-Dzabi 99,2 7,67 136 2,0 1666
Kuvait 99,0 7,66 135 2,01 2544
Venezuela 77,2 5,97 96 2,21 1040
Oroszország 60,0 4,64 18 8,9 233
Líbia 39,0 3,02 69 1,55 1053
Nigéria 35,3 2,73 41 2,34 984
USA 21,9 1,69 11 5,42 11
Kína 18,3 1,42 14 3,49 48
Katar 15,2 1,18 53 0,78 1853
Mexikó 14,6 1,13 12 3,38 1107
Algéria 11,8 0,91 27 1,2 934
Brazília 10,6 0,82 20 1,48 123
Kazahsztán 9,0 0,70 25 0,97 1376
Norvégia 8,5 0,66 8 3,0 3745
Azerbajdzsán 7,0 0,54 64 0,3 2308
Omán 5,5 0,43 20 0,77 335
Összesen 1211,1 93,69 56,87
A világ többi országa 81,5 6,31 14,92
Világ összesen 1292,6 100,00 71,79
OPEC 885,2 68,49

A világ igazolt kõolajkészletei, 2006. január 1-jei állapot 1. táblázat

*Megjegyzés: 1 bbl = 0,159 m3
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5.1 Az olaj- és gázkészletek, valamint a terme-
lõkapacitások földrajzi eloszlása

A geopolitika és energiapolitika kapcsolatának
elemzéséhez át kell tekinteni a világ különbözõ helyein
felkutatott készletek és a kiépített kapacitások nagysá-
gát mind kõolajra, mind pedig földgázra vonatkozóan.

Az igazolt olajkészletek földrajzi eloszlását az
1. táblázat tartalmazza az Oil and Gas Journal adatai
alapján, a szerzõ feldolgozása szerint. A kanadai kész-
let tartalmazza az olajhomokból kitermelhetõ menynyi-
ségeket is. Az OPEC a világ igazolt kõolajkészleteinek
69%-ával rendelkezik, és ez magyarázza, hogy az
OPEC-országok készleteinek a többi ország készlete-
ihez viszonyított megcsapolási üteme nagyságrenddel
kisebb. Pl. az USA készletellátottsága ~ 11 év, míg
Oroszországé a közölt adatok alapján ~ 18 év.

A �készletellátottsági mutatóhoz� meg kell jegyezni,
hogy e mutató a jelen összeállításban nem más, mint a
pillanatnyi készlet és a pillanatnyi éves termelés hánya-
dosa. Tehát nem azt fejezi ki, hogy az adott ország hány
évig van készletekkel ellátva, hanem a mindenkori sa-
ját felhasználás + export + import alapján azt jelzi,

hogy az adott készlettel rendelkezõ ország hány év alatt
termelheti ki készleteit.

A 2. táblázat foglalja össze az igazolt földgázkészle-
teket, ami ugyancsak azt bizonyítja, hogy az OPEC-or-
szágok + Oroszország (a volt Szovjetunió) igen szeren-
csés helyzetben van, míg a nagy energiafogyasztók,
Észak-Amerika, Nyugat-Közép-Európa földgázkészle-
tei viszonylag nem számottevõek. A világ földgázkész-
leteinek 51%-ával az OPEC, 28%-ával Oroszország
rendelkezik.

Az egyes kitermelõ terület egységek készletellátott-
sági mutatói az Oil and Gas Journal adatai alapján a kö-
vetkezõk: Észak-Amerika 8 év, Latin-Amerika 48 év,
Nyugat-Európa 26 év, a volt Szovjetunió 76 év, Afrika
67 év, Közel-Kelet 234 év és Ázsia-Óceánia 52 év.

USA esetén földgázra vonatkoztatva is meglehetõsen
kiélezett a helyzet. Importra szorul, elsõsorban Kanadá-
ból (részben Mexikóból) gázvezetékrendszeren keresz-
tül, másrészt LNG formájában, mindamellett rá van
kényszerítve a Sziklás-hegység területén elhelyezkedõ
rossz áteresztõképességû mezõk termeltetésére is.

Nyugat-Európa helyzete sem rózsás. Az Északi-ten-
ger területén elhelyezkedõ mezõk termelése az igé-
nyekhez képest csökken. Az olajmezõk Norvégia ese-
tében már elérték csúcskapacitásukat, a gázmezõk pe-
dig várhatóan 2008-ban termelnek maximális ütemmel.
Ugyanez a tendencia mutatható ki a Nagy-Britannia
felségvizeihez tartozó mezõk esetében is.

Az elõzõek alapján tehát megállapítható, hogy a
nyersolajigények ellátásában alapvetõ szerepe van az
OPEC-hez tartozó országoknak.

Hasonlóan lehetne jellemezni a földgázellátottság
helyzetét is, azzal a kiegészítéssel, hogy a volt Szovjet-
unió országai (elsõsorban Oroszország) termelési és
szállítási lehetõségei kiemelkedõen jók. Így Oroszor-
szág a világ egyik legnagyobb gázexportõre lett úgy,
hogy az energiafelhasználásának több mint 50%-a föld-
gáz bázisú.

Az energiaellátás lehetõségét tovább bonyolítja,
hogy a gazdaság fejlõdésével új országok is idõben
igen jelentõsen növekvõ igénnyel nagyfogyasztóként
lépnek fel, mint pl. Kína és India. Ezek az országok el-
sõsorban a Közel-Keletrõl, a volt Szovjetunió tagálla-
maitól kívánják energiaigényeik biztosítását, de valójá-
ban megjelennek kutatási területek megszerzése, me-
zõk felvásárlása céljából, ill. különbözõ olaj- és gázipa-
ri aktivitással a világ minden területén.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a világ ener-
giaellátásának biztosításában a kõolaj- és földgáz vo-
natkozásában alapvetõ szerepe van az OPEC és a volt
Szovjetunió országainak.

Az energiafelhasználás nagysága sok tényezõnek a
függvénye, az optimális energiafelhasználás szerkeze-
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Az elsõ 20 ország adatai

Ország Készlet Részarány
(ezer milliárd cuft*) (%)

Oroszország 1680 27,81
Irán 940 15,56
Katar 910 15,06
Szaúd-Arábia 235 3,89
Abu-Dzabi 196 3,25
USA 189 3,13
Nigéria 176 2,91
Algéria 161 2,66
Venezuela 151 2,50
Indonézia 90 1,49
Malajzia 75 1,24
Norvégia 74 1,22
Türkmenisztán 71 1,18
Üzbegisztán 66 1,10
Kazahsztán 65 1,08
Hollandia 62 1,03
Egyiptom 59 0,97
Kanada 57 0,94
Kína 53 0,88
Líbia 52 0,86
Összesen: 5361 88,73
Világ többi országa 681 11,27
Világ összesen: 6042 100,00
OPEC 3092 51,17

A világ igazolt földgázkészletei, 2006. január 1-jei állapot 2. táblázat

*Megjegyzés: 1 cuft = 0,02832 m3



tének kialakítása nem egyszerû feladat. Rendkívül
nagy az energiapazarlás, a legnagyobb energiafelhasz-
nálók talán a legnagyobb energiapazarlók. Gondoljunk
az USA motorizációjának fokára, vagy akár a volt
Szovjetunió tagországai nem hatékony hasznosítás
miatti gázpazarlására, vagy akár közvetlen környeze-
tünk sokszor ésszerûtlen energiafogyasztására stb. A
emberiségnek saját érdekében fel kell készülnie az
energiatakarékos technológiákra, ill. életmódra.

5.2 A kõolaj és földgáz árának várható alaku-
lása

Talán ez a legnehezebb kérdés, de nem kerülhetõ ki,
hiszen a hosszú távú kõolaj- és földgáztermelés idõbe-
ni alakulása ettõl nem független. Tóth Miklós (és
Faller Gusztáv), aki a magyar bányagazdálkodás ki-
emelkedõ képviselõje és az egyik megalapítója, az
1990-es évek elején úgy nyilatkozott, hogy csak egy a
biztos: a kõolaj árának elõrejelzése lehetetlen. Ezzel
egyet kell érteni. Ennek ellenére kísérletet teszünk a
tendencia megbecslésére.

Mivel a világ kõolaj- és földgázkészlete véges, a
készletek és a kitermelõkapacitások dominálóan állami
tulajdonban vannak, a nyersanyaglelõhelyekkel ren-
delkezõ országok saját érdekükben hosszú távú straté-
giában gondolkodnak. A szállító és feldolgozó techno-
lógiákat és rendszereket azonban az esetek nagy több-
ségében monopolhelyzetû multinacionális, vagy
ugyancsak állami cégek birtokolják. Az energiaszállító
(és birtokló) cégek fúziója napirenden van, ezért olcsó
kõolaj (és földgáz) árra nem lehet számítani, annál is
inkább, mert a szabad verseny megvalósítása az ener-
giahordozók tekintetében illuzórikus. Mindezekhez
hozzájárul még, hogy ez a globális, egész Földet
átfogó kõolaj- és földgázigényeket biztosító logisztikai
rendszer egyensúlya igen kiélezett, és bármely váratlan
esemény: pl. hideg tél, hurrikán, tájfun, helyi háborúk,
terrortámadás stb. � mint azt napjaink eseményei is
igazolják � felborul, és az árak növekedését ered-
ményezi. Mindezekbõl az következik, hogy a forrá-
sokkal nem rendelkezõ országok elõbb vagy utóbb
rákényszerülnek a takarékosságra.

Kétségtelen, hogy a magas ár a helyettesítõ energiák
kutatását és alkalmazását elõsegíti, de a készletek és az
említett logisztikai rendszerek tulajdonosai e kutatá-
sokban is részt vesznek, és így nem biztos, hogy a he-
lyettesítõ energiák elterjesztésében pillanatnyilag érde-
keltek.

5.3 Geo- és energiapolitika a kitermelési lehe-
tõségek figyelembevételével

A politika az érdekek érvényesítésének tudománya és
gyakorlata. Az érdekérvényesítés során a konfliktusok

elkerülhetetlenek, lásd pl. az elsõ és második világhá-
borút, a hidegháború idõszakát (harmadik világháború?)
vagy akár a napjainkban zajló globalizáció folyamatát
(negyedik világháború?). Mindezekben van egy közös
vonás: az energiaforrások birtoklásáért és az energia-
szállítási útvonalak ellenõrzéséért folyó küzdelem. Ezt
akár �permanens� világháborúnak is nevezhetjük.

Az érdekérvényesítés formái különbözõek: gyarma-
tosítás, világrészekre vagy akár egész világra kiterjedõ
fegyveres konfliktus, helyi háborúk, szabotázs, terro-
rizmus, technológiai erõfölénnyel való visszaélés,
vagy akár � többek szerint � a rendszert váltó országok
esetén, mint rafinált eszköz a �privatizáció� stb.

Mindezeket figyelembe véve az országok kormá-
nyai nem mentesülnek a felelõsségtõl, hogy a társada-
lom érdekében reális energiapolitikával rendelkezze-
nek. Ha a fenti okfejtést elfogadjuk, akkor megérthetõ
a jelenlegi világpolitikai helyzet, és a megoldás lehetõ-
sége is körvonalazódik.

A jelenlegi helyzet megértéséhez szükséges a kõolaj
és földgáz kitermelésével kapcsolatos rövid történeti
áttekintés is, majd ezt követõen bemutatjuk az egyes
országok kõolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos
lehetõségét és stratégiai irányvonalát.

Történeti áttekintés
A természetes szénhidrogének felkutatása és kiter-

melése mint szaktudomány egy évszázados múlttal
rendelkezik. Ez a tevékenység már megszületésének
pillanatában is nemzetközi volt. Ez az integrációs fo-
lyamat 1917-ben a Szovjetunió létrejöttével, majd
1945-ben a keleti blokk megszületésével megszakadt.
A szakmai fejlõdés motorja a nyugati blokk esetén az
USA, míg a keleti blokk esetén a Szovjetunió volt.
Kétségtelen, hogy az USA technológiai fölényre tett
szert és jelentõs készleteket kutatott fel, de alapvetõen
nem a saját területén. A Szovjetunió kedvezõ geológiai
adottságai miatt saját területén tárt fel és állított ter-
melésbe jelentõs szénhidrogénmezõket, gyakorlatilag
a �nyugati technológiától� függetlenül.

A rendkívül magas technikai színvonalon álló USA
helyzetét tovább bonyolította, hogy az ébredezõ �nem-
zeti� öntudat miatt a jelentõs készletekkel rendelkezõ
államok (OPEC) államosították kõolaj- és földgázkész-
leteiket és kitermelõ rendszereiket. Kezdeti sikerte-
lenség után az OPEC országai a világpiac szabályozói
lettek, amikor 1973-ban bevetették az energiafegyvert
(elsõ olajválság). Mindezekhez hozzá kell tenni, hogy
ezek az országok elsajátították a kitermelés �know
how�-t, és a �hardware�-hez is hozzájutnak még em-
bargó esetén is, amire számtalan példát láttunk. Mivel
az OPEC és Oroszország készletei államilag ellenõr-
zöttek, ami a világ készleteinek zömét (több mint 2/3-
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át) jelenti, ezért a kõolaj és földgáz esetén a piac sza-
bályozó szerepe korlátozott. Bizonyosak lehetünk, hogy
errõl a monopolhelyzetrõl önként egyetlen ország sem
hajlandó lemondani a �szabad� piac kedvéért.

USA
A világ egyetlen szuperhatalma, a szakterület fej-

lesztésének motorja. Határozott és kiforrott energiapo-
litikával, amely talán így foglalható össze: olcsó szén-
hidrogénforrások biztosítása az importforrások alloká-
ciójával. Tisztában van készletellátottságának korlátai-
val, ez 8�11 év. A világ legnagyobb kõolajimportálója.
Ezért mindent megtesz a gazdaságához nélkülözhe-
tetlen szénhidrogénforrások biztosításának érdekében,
és világpolitikáját is ennek rendeli alá. Az általa al-
kalmazott eszközök sokszor nem népszerûek. Közép-
Keleten és Dél-Amerikában kiélezõdött az amerika-
ellenesség. A volt Szovjetunió iszlám tagköztársaságai-
ban a �színes� forradalmak idõszakában komoly po-
litikai sikereket ért el, de mostanára mintha ez megkop-
na. Ezeket az USA-val szemben táplált érdekellentéte-
ket Kína (és India) nagyszerûen kihasználja az energia-
éhségének csillapításához szükséges források megszer-
zéséhez az egész világon. Kijelenthetõ, hogy az USA
nincs könnyû helyzetben a konvencionális kõolaj- és
földgázforrások biztosításában.

OPEC
A kõolajat exportáló országok készletellátottsága

80�90 év, és meghatározó szerepet játszanak a világ kõ-
olaj- és földgázigényeinek biztosításában. Úgy vélem,
hogy országaik érdekében hosszú távú stratégiában
gondolkodnak: olyan kõolajárat igyekeznek kialakítani
a kitermelés szabályozásával, amely hosszú ideig biz-
tosítja exportbevételeiket, de még nem segítik az új
energiahordozók megjelenését. Megtanulták az olaj- és
gázfegyver alkalmazásának fortélyait, és nem tûnik úgy,
hogy ezt az egységet meg lehet bontani, annál is inkább,
mivel Oroszország az OPEC külsõ tagjaként viselkedik.

Oroszország
Az egyetlen nagyhatalom, amely �energiafegyverrel

is rendelkezik�. Ezzel tisztában van. Kõolaj- és föld-
gázkészletei kõolaj-egyenértékben meghaladják
Szaúd-Arábia készleteit. A kõolaj és földgáz szállítása
szempontjából földrajzi tekintetben kedvezõ helyzet-
ben van, hiszen a fõ fogyasztási helyekre � szárazföl-
dön vezetékrendszereken � a szénhidrogének eljuttat-
hatóak. Korábban (és jelenleg) nyugat volt a szállítás
iránya, és Oroszország rákényszerült keményvalutájá-
nak biztosítása céljából ezekre a felvevõ piacokra. Ma
már, ill. a közeljövõben déli irányban is megindult a
földgáz törökországi szállítása, és a közeljövõben sor
kerül a kínai, sõt távol-keleti (Japán) szállításra, sõt

észak-szibériai gázok cseppfolyósításával az USA is
export szempontjából célország. Ezek a lehetõségek
Oroszország export diverzifikációja tekintetében kivá-
lóak. Az oroszországi �visszaállamosító� energiapoliti-
ka megszilárdította az állami kontrollt a szénhidrogé-
nek felett, és nem valószínû, hogy a közeljövõben e té-
ren engedményt tesznek. Az �orosz� energiafegyver
kezelõje a GAZPROM, amely a világ legnagyobb
szénhidrogénkészleteivel rendelkezik, és nyíltan hirde-
tik: �ami jó a GAZPROM-nak, az jó Oroszországnak
is�. Oroszország 2006 januárjában mutatta meg a világ-
nak, pontosabban Közép- és Nyugat-Európának a �gáz-
fegyver� bevetésével, hogy világhatalom az energiael-
látás területén, és errõl a nagyhatalmi lehetõségrõl nem
fog lemondani. Az energiaeloszlás geopolitikai sakk-
játszmáját mutatja a vezetékháború, amely mûszaki
ésszerûség tekintetében tragikomikus. Ennek a rövid
bemutatása a következõ:

� A Balti-tengeren keresztül építendõ gázvezeték
(Viborg�Oroszország és Greifwald�Németország kö-
zött) célja az orosz gázt Németországba eljuttatni a volt
szovjet tagköztársaságok kikerülésével. 2010 körül ter-
vezik termelésbe állítani 30 milliárd m3/év kapacitás-
sal. Vannak, akik a vezeték szükségességét is megkér-
dõjelezik.

� A kazahsztáni, bakui olaj eljuttatása a török föld-
közi-tengeri kikötõbe, Ceyhanba. A vezeték megépíté-
sének költsége 5 milliárd USD, kapacitása 160 ezer
m3/nap. A világ legdrágább vezetéke, mivel 3000 m
magas hegyeken halad keresztül Oroszország kik-
erülése miatt. A szállítási feltételekre jellemzõ, hogy a
környezet minimális hõmérséklete télen eléri a -40 °C-
ot. A vezeték átmérõje több mint 1 m, hossza
pedig1700 km. Falvakat telepítettek ki a nyomvonal
miatt, és a területet egész hadsereg védi a terroristáktól.

� Az orosz gáz térhódítását mutatja � a volt tagköz-
társaságok kikerülése miatt � a Fekete-tengeren keresz-
tül megépült gázvezeték (Blue Stream), ezen keresztül
a gázt pl. Törökországba és várhatóan Görögországba
is eljuttatják. Hasonló nyomvonalon tervezik az olaj-
szállító vezeték megépítését is. Felvethetõ az a gondo-
lat is, hogy a cél pl. ebben az esetben nemcsak e felve-
võ piacok meghódítása, hanem az óriási közép-keleti
gázforrások blokkolása (a Nabuco vezeték kiváltásá-
val!) Európa felé.

� Oroszország részérõl a céltudatos pókerjátszma
folytatódik a kelet-szibériai földgázforrásokkal kapcso-
latban is, ahol fogyasztóként jelentkezik Kína és Japán.
Oroszország monopolhelyzetét felhasználva politikai
tõkét igyekszik realizálni, a gazdásági elõnyöket nem is
említve, kihasználva Kína és Japán energiaéhségét.

� Ne feledkezzünk meg az orosz-ukrán gázvitáról
sem. Az oroszok az ukránoknak szállított igen kedvez-
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ményes (az európai áraknak alig negyedét kitevõ) gáz
árát megduplázták, azzal az indokkal, hogy közelíteni
kell a világpiaci árhoz. A nyugatra szállított gázt (az
oroszok szerint) az ukránok rendszerint megcsapolták
(megcsapolják), ennek éves mennyisége csaknem meg-
egyezik Magyarország éves gázfelhasználásával. Ezt
igazolja a 2006 januári gázkrízis is, amikor is, az ukrán
kormány utasítására 10%-kal csapolták meg a nyugat
felé szállított (és szerzõdött) gázmennyiséget. Ez, mint
tudjuk, Magyarországot is érintette.

Közép- és Nyugat-Európa energiaellátásának bizto-
sításához Oroszország � kõolaj- és földgázkészletének
nagysága és földrajzi elhelyezkedése miatt � megkerül-
hetetlen.

Kína (és India)
Kína a világ legrégibb birodalma és a mai, egész Föl-

det érintõ, csendes (de mégis agresszív) politikája rend-
kívül céltudatos. Gondoljunk a kínai éttermekre (ez a
kínai McDonalds vagy kínai Coca-Cola), a világ sok
országának textiliparát tönkretevõ kínai dömpingárura,
high-tech felvásárlásaira (márkás termékek �máso-
lására�), az UNOCAL szénhidrogéniparban érdekelt
energetikai cég megszerzési kísérletére, a kazah szén-
hidrogénforrások feletti ellenõrzés elnyerésére stb. A
pozíciószerzést igazolja, hogy Kína több mint 4 milliárd
USD-ért megvásárolta Petro-Kazahsztánt. Indiával
együtt felvásárolni szándékoznak egy szíriai olajmezõt,
ill. vállalatot stb. Gyakorlatilag Indiával együtt minden
földrészen jelen van. Céljai eléréséhez a nyugati
értelemben vett gazdaságosság nem érdekli, hiszen élõ-
munkája a világon a legolcsóbb. Ennek eredményeként
az elmúlt évben 100 milliárd USD aktívumot termelt,
azaz az egy fõre esõ aktívum 70 USD, míg ez a szám
Magyarországra vetítve 500 USD/fõ adósság. A mul-
tinacionális szénhidrogénipar kétszámjegyû (%-os)
nyereségéhez képest a kínaiak akár 3�5%-os profittal is
megelégszenek, csakhogy a forrásokhoz hozzájussanak.

A Föld lakosságának 1/3-át kitevõ Kína és India
energiaéhsége csillapíthatatlan. Gazdaságuk növekedé-
se a világon a legnagyobb (8�10%). Ehhez hazai forrá-
saik távolról sem elegendõek.

Mesterien kihasználják az Amerika-ellenességet.
Minden világrészen ott vannak, ahol kõolaj- és föld-
gáztermelés folyik, és a legzavarosabb politikai viszo-
nyok között is beruházóként, munkavállalóként vannak
jelen, igyekezve kiszorítani a biztonságra és nagy nye-
reségre törekedõ versenytársakat: lásd Közép-Kelet,
Afrika, Dél-Amerika vagy akár a Fekete- és Kaszpi-
tenger környezetében elhelyezkedõ és jelentõs szénhid-
rogénvagyonnal rendelkezõ volt szovjet tagköztársa-
ságok. Kína az orosz kelet-szibériai mezõkön is beru-
házóként, felvásárlóként jelenik meg. Ezzel elérik azt,

hogy az energiaszállítás iránya nemcsak nyugati, ha-
nem keleti irányú is lesz. Kijelenthetõ, hogy a kõolaj-
és földgázpiac tekintetében Kína (és India), az USA (és
Közép- ill. Nyugat-Európa?) legnagyobb versenytársa.

Európai Unió
Az Európai Uniónak jelenleg kötelezõ érvényû egy-

séges � az unió egészére kiterjedõ � energiapolitikája
nincs, energiapolitikája csak a tagországoknak van. Az
Európai Unió közös energiastratégiájának megalkotása
és ennek realizálása az unió integrációjának próbaköve.

A régi uniós tagországok energiapolitikáját két fõ
tendencia jellemezi. Az egyik: a régi tagországok egy-
ségesek voltak az új és a közeljövõ tagországai energia-
piacának, ill. forrásainak megszerzésében, amihez
meglehetõsen rafinált módon, a privatizációt mint esz-
közt alkalmazták. Ennek során a nyugat-európai állami
vállalatokat, az óriási tõkeerõs multinacionális vállala-
tokat privatizálták. Ezek az állami segédlettel támoga-
tott monopolhelyzetû társaságok voltak hivatottak arra,
hogy a hozzájuk képest �törpe magyar monopolvállala-
tok� monopolhelyzetét felszámolják, kihasználva az
idõszak zavaros tulajdonviszonyait. Kijelenthetõ, hogy
ehhez a rendszerváltó országok kormányai is asszisz-
táltak, nem véve észre azt, hogy az energiaiparban
óriási a tõkekoncentráció! Napjainkban országhatáro-
kon át zajlik az óriási EU energiaszolgáltató vállalatai-
nak fúziója, ez minden bizonnyal az energiaárak továb-
bi növekedését eredményezi.

A tõkeerõs EU-s tagországok energiapolitikájának
másik fõ tendenciája: a földrajzi helyzetüktõl és saját
energiaforrásaik nagyságától függõen egyénileg bizto-
sítsák energiaszükségleteik kielégítését. Ezt érdemes
áttekinteni országonként, esetünkben a kõolaj- és föld-
gázbeszerzés, ill. -ellátás vonatkozásában. Míg a latin
országok elsõsorban az észak-afrikai forrásokra, addig
Németország, Anglia, Norvégia, Benelux államok az
Északi-tenger, valamint Oroszország forrásaira támasz-
kodik. A Balti-tengeren építendõ gázvezeték hosszú tá-
von megoldja Németország gázellátási problémáit. Azt
is meg kell említeni, hogy Németország és Francia-
ország (valamint Oroszország) az iraki háború elõtt ha-
talmas értékû szerzõdéseket kötött Irakkal és jelenleg
Iránnal is. Tehát a Közel-Kelet különbözõ érdek-össze-
ütközések csomópontja.

Az új tagállamok, elsõsorban a volt KGST-országok
(keleti blokk) korábbi energiaellátása a Szovjetunió-
hoz, mint forráshoz kötõdött, politikai kapcsolatokkal
megerõsítve. Erre az idõszakra elmondható, hogy az el-
látás biztonsága garantált volt, mivel mint egy köldök-
zsinórra voltak rákötve a felhasználás forrásai. A keleti
blokk szétesése után a viszonyok megváltoztak, és az
érintett országok keresik a megoldás módját.
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Vélhetõleg Oroszország 2006 januári energiafegyve-
rének bevetése pozitív folyamatokat indít be az uniós
integráció szempontjából. Ha ez így lesz, akkor ezt
meg kell köszönni Oroszországnak. Csak közös ener-
giaellátási stratégia vezethet célhoz, a viszonylag füg-
getlen energiapolitika megvalósításában.

Földrajzi szempontból, az energiaforrások elérése
tekintetében az Európai Unió kedvezõbb helyzetben
van mint az Egyesült Államok, tekintettel arra, hogy a
�szabad� kõolaj- és földgázforrások nagy része száraz-
földi logisztikai rendszerekkel is elérhetõ. Már üzemel-
nie kellene a Nabuco-vezetéknek, amely már lehetõvé
tehetné a közel-keleti gázforrások bekapcsolását. Ki-
jelenthetõ, hogy energiaellátás szempontjából (is) fel-
értékelõdött Törökország helyzete. Ennek ellenére az
unióhoz való csatlakozásának hasznossága sokak sze-
rint még talány. Az Európai Unió közös energiastraté-
giájának kialakítása, ill. realizálása több országnak,
nagyhatalomnak, ill. az óriás tõkeerõs energiavállala-
toknak nyilvánvalóan nem érdeke. Ezen érdemes el-
gondolkodni.

Magyarország

Az elõzõek figyelembevételével lehet csak a magyar
energiapolitika irányvonalát kijelölni, pontosabban
körvonalazni. Azt tudomásul kell vennünk, hogy Ma-
gyarország nem energia-nagyhatalom. A világ kõolaj-
és földgáztermelését nem befolyásolja, így ezáltal sem
az olaj árára, sem az ehhez szorosan kapcsolódó föld-
gáz árára nincs befolyással. Saját erõbõl energiaellátá-
sát az ország megoldani nem tudja. Az ország energia-
import-függõsége nyilvánvaló (70%). Ez a továbbiak-
ban csak romolhat. Meg kell becsülni azt, amivel ren-
delkezünk, ezt korrekten fel kell mérni, és csak diverzi-
fikált megoldásokban szabad gondolkodni: legyen ez
forrásoldal vagy akár felhasznált energiafajta. Az ener-
giapolitikánk mindig ad hoc jellegû volt. Volt vegyes
korszak: fa-venyige-rõzse-kukoricaszár-napraforgó-
szár-torzsik-szén korszak, volt kizárólagos szén kor-
szak, ezt felváltotta az olajkályha, majd PB-palack kor-
szak és végül a vezetékes gáz korszaka. Mivel minden
korszakváltáskor az elõzõt maradéktalanul kidobtuk,
nem tartva meg az elõzõ esetleges hasznos elemeit,
odáig jutottunk, hogy Magyarország az óriási források-
kal rendelkezõ Hollandia mellett leginkább a gázra,
mint energiahordozóra támaszkodik, amely kétségtele-
nül kényelmes és kulturált, de pl. a lakossági gázellátás
rendkívül drága, mivel a kiépített vezetékek és vezeték-
rendszerek csak a fûtési idényben kihasználtak.

Kritikával kell jellemezni napjaink energiapolitikáját
is, amit tûzoltó jellegûnek kell minõsíteni. A politiku-
sok kapkodnak a megoldás keresésében, amikor � nem
ismerve az elõzményeket � a szakemberek által több
mint egy évtizede javasolt megoldásokat elõrángatják a

közvélemény megnyugtatása érdekében.
Ilyen pl. a havária és/vagy csúcsgáztároló, amely

szükségességének igénye már a klasszikus tárolóink lé-
tesítésével egy idõben felmerült. A 2006 februári gáz-
ellátási problémák mindenképpen szerepet játszottak
abban, hogy az Országgyûlés törvényt hozott a �csúcs-
tároló� létesítésére. A Nabuco-vezeték létesítésének
szükségességérõl már másfél évtizede tárgyalnak,
elképzelhetõ, hogy ezt a javasolt orosz déli vezeték
kiváltja. A cseppfolyósított földgáz adriai kikötõbe va-
ló szállítása és elpárologtatása utáni szállítása már egy
évtizedes tárgyalási múlttal rendelkezik. Mindezekrõl
még ma is csak beszélünk. Kétségtelen, hogy az utóbbi
két megoldás megvalósítása meghaladja országunk
teherbíró képességét, csak a környezõ, hasonló ener-
giaellátási problémákkal szembekerülõ országok be-
vonásával lehetséges a megoldás.

A mindenkori kormányoknak fel kell vállalni a poli-
tikamentes, az ország érdekeit védõ energiapolitikát,
mert a (multinacionális) óriásvállalatok jobb esetben
csak a saját érdekeiket védik, és ezek nem biztos, hogy
megegyeznek az ország érdekeivel.

Összefoglalás
� Az energiaigények és a kõolaj-, földgázkészletek fel-
mérése csak megközelítõen lehetséges.

� A XXI. században a primer energiaforrások biztosítá-
sában még mindig jelentõs a természetes eredetû
szénhidrogének szerepe.

� Míg a XX. századot a szénhidrogének korszakának
tekinthetjük, addig a XXI. századot energiaforrások
tekintetében átmeneti idõszaknak.

� A XXI. században a szénhidrogének biztosítják az át-
hidalást a jelenlegi és az új energiaforrások között.

� Jelenlegi ismereteink szerint a konvencionális szén-
hidrogénkészletek termeltetésének maximuma � az
USGS-, ill. az EIA-készlet adatai szerint � 1%-os kõ-
olaj- és 2%-os földgáztermelés növekedése esetén a
2030�2050-es években várható.

� Földgázszállításnál egyre nagyobb részarányú az
LNG, fogyasztási igények kielégítésénél pedig a föld
alatti gáztárolás szerepe.

� Nem konvencionális kõolajvagyon termeltetése ese-
tén az olajhomok termeltetése megoldott, az olajpalák
termeltetési technológiája a kutatás stádiumában van.

� Nem konvencionális földgázvagyon termeltetése, el-
sõsorban kis áteresztõképességû kõzetek (homokkõ,
márga, résztelepek gáza) és a jelenlegi földgáz ára
esetén megoldottnak tekinthetõ, míg a földgázhidrá-
tok gázvagyonának hozzáférhetõsége a távoli jövõ le-
hetõsége.

� Készletellátottság tekintetében az OPEC és Oroszor-
szág � a volt szovjet köztársaságokat is beleértve �
van meghatározó helyzetben.
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� A kõolaj és földgáz árának elõrejelzése csak nagy bi-
zonytalansággal lehetséges, de kijelenthetõ, hogy ol-
csó kõolajra és földgázra számítani felelõtlenség.

� Fel kell készülni az energiatakarékosságra és az ener-
giatakarékos technológiák alkalmazására.

� A kis (és energiaszegény) országok szerepe a világ
energiapolitikájában elhanyagolható, ennek ellenére
nem lehet teljesen kiszolgáltatva az óriási nemzetközi
vállalatok sokszor önzõ energiapolitikájának, ezért ki
kell dolgozni az Európai Unió energiastratégiáját.

� Az Európai Unió stratégiáját figyelembe véve Ma-
gyarországon meg kell teremteni a politikamentes, az
ország érdekeit védõ lobbimentes energiapolitikát.

Irodalom
[1] Bárdossy Gy. � Lelkesné Felvári Gy.: Gondolatok

és kételyek földünk szénhidrogénkészleteivel kap-
csolatosan. Magyar tudomány, 2006/1., 62�71. o.

[2] Pápay J.: Development of Petroleum Reservoirs,
Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. 1�940. o.

[3] Vajda Gy.: Energiapolitika, MTA Budapest, 2001.
1�395. o.

[4] Vajda Gy.: Energiaellátás ma és holnap. MTA Bu-
dapest, 2004. 1�385. o.

[5] Vajda Gy.: Energiaellátás és globalizáció. Energia-
gazdálkodás, 46. évf. 2005/2., 3�8. o.

[6] Folyóiratok: Oil and Gas Journal; Petroleum Eco-
nomist; World Oil; Kõolaj és Földgáz.

[7] Internetes anyagok: DOE; EIA; IEA; ASPO.

17Bányászati és Kohászati Lapok 139. évfolyam 2006/3. szám

J. Pápay: Crude Oil and Natural Gas
Production in XXI-st Century

The study brings into the focus the determinable and the
accessibility dynamics of world crude oil and natural gas
reserves, which guarantee 60% of energy demand of humani-
ty on the basis of author�s four and half decades industrial
experience.
Nevertheless some questions of geo- and energy politics are
analysed and explained also which are based on the technical
point of view.
The article deals with conventional (cheap or easily pro-
ducible) crude oil and natural gas reserve calculationmethods
according to reserve categories. The role of the unconvention-
al reserves (oil sand, oil shale low permeability rocks, strand-
ed gas, natural gas hydrates) in the fulfilment of the energy
demand also analysed.
After that the world crude oil and natural gas production rates
are shown including the geographical locations of these
reserves with production capacities of the most important
countries. Based on this the energy strategy of USA, OPEC,
Russia, China, EU and Hungary are explained.
This material was presented on the Conference �Mining:
History and Future� at 11.th, May 2005 organized by
Hungarian Academy of Sciences (HAS) and Central Mining
Museum and at 31st, January 2006 on the meeting of
Geosciences Department of HAS.

Szakosztályunk szakmai prog-
ramja a MOIM-ban
(Zalaegerszeg, 2006. március 24.)

2006. március 24-én a kora délutáni
órákban érkezett a zalaegerszegi Ma-
gyar Olajipari Múzeumba, budapesti és
nagykanizsai tagtársak kíséretében, az
OMBKE KFVSz Alföldi Helyi Szerve-
zetének több tagja.

A múzeumlátogatás után a vendégek
részt vettek a Buday Galériában meg-
rendezett Saáry Éva kiállításának meg-
nyitóján, majd 19 órakor megkezdõdött
az elsõ szakestély a MOIM kiállítási
termében.

A végig emelkedett hangulatú szak-
estélyen, a szigorú balekvizsgát kö-
vetõen, Saáry Évát tagjai sorába fo-
gadta az �Isteni Fényben Tündöklõ Di-
csõ Firmák Koszorúja�.

Török Károly, alias Zsigmondy Vil-
mos II. nagyszerûen látta el praesesi fe-
ladatát. A rendezvény nagyban hozzá-
járult az iparági, a szakmai, a múzeumi
és az emberi kapcsolatok további elmé-
lyítéséhez.

(Tóth János)

A MOIM képzõmûvészeti gyûj-
teményének gyarapodása
(Saáry Éva kiállítása és szerzõi estje)

Azalaegerszegi Buday Art
Galéria Kft., a Magyar Olaj-

ipari Múzeum (MOIM) és a Pan-
non Tükör Szerkesztõsége 2006.
március 24-én 17 órára hívta az ér-
deklõdõket Saáry Éva Lugánóban
élõ képzõmûvész, író-költõ és fo-
tómûvész kiállítására, valamint
szerzõi estjére a megyeszékhelyi
Buday Art Galériába. A csaknem
száz vendég szép kiállítást látha-
tott és nagyszerû irodalmi esten
vehetett részt. A szerzõi estet Pén-

tek Imre József Attila-díjas költõ, a
Pannon Tükör fõszerkesztõje vezette.
A Reflex-Velorex Együttes nagyszerû
élményt nyújtva szavalta el Saáry Éva
több versét.

A rendezvényen Saáry Éva � köz-
jegyzõvel hitelesített okirat kíséretében
� a Magyar Olajipari Múzeumnak aján-
dékozta képzõmûvészeti gyûjteményét,
számos fotóját, kéziratát és az emigrá-
ciós irodalom több kötetét.

(Tóth János)

MÚZEUMI HÍREK

A kiállítás megnyitója
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� A MOL Panoráma 3. számának Név-
jegy sorozatában dr. Dank Viktor
aranydiplomás geológust, egyetemi ta-
nárt, az MTA doktorát, az OKGT egy-
kori vezérigazgató-helyettesét, a KFH
volt elnökét, a MOIM Alapítvány
Kuratóriumának elnökét az életpá-
lyájáról készült beszélgetéssel köszön-
tötték 80. születésnapja alkalmából.

� Díjátadások
2006. január 17-én adta át Hernádi

Zsolt és Mosonyi Görgy a Mûvészetek
Palotájában a 2005. évi Elnöki Minõ-
ség, Életpálya Díjakat és Elnöki elisme-
réseket. Szakmánkat érintõen Elnöki
Minõség Díjat kapott az �Integrált szer-
vezetek� kategóriában a Kutatás�Ter-
melés Technológia és Operációs Köz-

pont US Laboratóriuma (nevében
Ördögh Tibor vette át a díjat), Elnöki el-
ismerést kapott a KTD Kútmunkálati és
Geofizikai Felügyelet (vezetõje Szládo-
vics Dezsõ), EBK-díjat kapott a Geoin-
form Kft., a KTD Kútmunkálati és
Geofizikai Felügyelete, egyéni EBK dí-
jazott Berényi István (Geoinform Kft.).

(dé)

MOL-MOIM közös elõadónap

Rendhagyó kezdeményezésként a
MOL Nyrt. a Magyar Olajipari

Múzeummal karöltve elõadónapot
szervezett középiskolások és tanáraik
részére, ahol aktuális energetikai, kör-
nyezetvédelmi témakörök mellett a
szénhidrogénipar történetébe is bete-
kintést nyerhettek a jelenlévõk. A hû-
vös, õszies jellegû idõjárás ellenére Za-
laegerszeg majd minden jelentõs kö-
zépiskolája mellett a nagykanizsai
Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Is-
kola is képviseltette magát a rendezvé-
nyen, így a múzeumban több mint 200
résztvevõ hallgathatta végig a tartalmas
programot.

A megjelenteket Tóth János, a
MOIM igazgatója köszöntötte, majd az
iskolák átvették a múzeum ajándékát,
egy-egy ásvány- és kõzetgyûjteményt.
Elsõként Molnár István, a MOL Fino-
mítás korábbi igazgatójának érdekfe-
szítõ elõadása hangzott el �Fejlõdés és
környezet� címmel, melynek fõ gondo-
lata napjaink egyik alapvetõ kérdése
volt: Összeegyeztethetõ-e a gazdasági
fejlõdés és a földi életfeltételek meg-
óvása? A téma keretében bemutatásra
kerültek a MOL környezetbarát techno-
lógiai megoldásai, melyek közül jó né-
hány az uniós környezetvédelmi elvá-
rásoknál kedvezõbb eredményeket pro-
dukál.

Ezt követte Kujbus Attila (MOL-
Csoport Kutatás-Termelés Geotermi-
kus Projekt Koordinációs vezetõ szak-
értõ) beszámolója az elsõ hazai geoter-
mikus erõmû létesítésének lehetõségei-
rõl. Az elõadó tanulságos külföldi pél-
dák segítségével mutatta be zalai terve-
iket. Majd Tóth János kronológiai sor-
ban vázolta a szénhidrogénipar történe-
tének jelentõsebb állomásait, a közép-
kortól napjainkig. Zárásként a Kölcsey
Ferenc Gimnázium diákjai számoltak
be izlandi tanulmányútjukról.

A rendezvény elõkészítésén és sike-
res megrendezésén túl, a MOIM külön
köszönetet mond a MOL-csoport veze-
tõinek a múzeum többoldalú támogatá-
sáért. (Bodorkós Zsolt)

Tisztelettel köszöntjük

a 80 éves

Dr. Dobos Irma Moticska Felicián Hermán József
eurogeológust vegyészmérnököt olajipari üzemmérnököt

a 75 éves a 70 éves

Götz Tibor Németh Gusztáv Szeles János
aranyokleveles olajmérnököt geológus mérnököt olajmérnököt

Kívánunk Nekik további erõt, egészséget és Jó szerencsét! (a Szerkesztõség)

KÖSZÖNTÉS
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Bányászati�Kohászati�Földtani
Konferencia
(Sepsiszentgyörgy, 2006. április 6�9.)

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudo-
mányos Társaság (EMT) 2006-

ban Sepsiszentgyörgyön rendezte meg
immár nyolcadik alkalommal rangos
szakmai találkozóját, a Bányászati�
Kohászati�Földtani Konferenciát.

Sepsiszentgyörgy Székelyföld egyik
legrégebbi városa, Kovászna megye
legnagyobb települése, lakosainak szá-
ma több mint 70 000. Nevét az egykori
település � Szentgyörgyfalva � ma is
álló erõdtemplomának védõszentjérõl,
Szent György lovagról kapta. Az Olt
völgyének ezen a szakaszán aránylag
korán megtelepedett az ember, a telepü-
lést mint várost elsõ ízben 1332-ben
említik, 1492-ben pedig Báthory István
levelében már mint kiváltságos város
szerepel. Az idõk folyamán összeépült
a tõle déli irányban fekvõ Szemerjával,
majd azzal 1880-ban közigazgatásilag
is egyesült.

A város gazdasági fejlõdését némi-
leg Brassó és Kézdivásárhely közelsé-
ge is fékezte, hisz mindkét város fejlett
kereskedelemmel és kézmûiparral ren-
delkezett. Így Sepsiszentgyörgy meg-
õrizte egyfajta mezõgazdasági jellegét.

A város történetének egyik legdicsõ-
ségesebb korszaka az 1948�49-es sza-
badságharc idõszaka volt. Itt a Szék
(Megyeháza) (1. kép) házának díszter-
mében tartott sepsiszentgyörgyi nép-
gyûlésen 1848. november 12-én mond-
ták ki a fegyveres önvédelmi harc meg-
kezdésének szükségességét, s itt hang-
zott el Gábor Áron legendássá váló, s
lelkesítõ mondata: �Hallom, hogy a fõ-

tiszt urak azt mondják, hogy nincs
ágyú, nincs muníció. Uraim, ha ez a
baj, úgy én azt mondom, hogy lesz
ágyú, lesz muníció, amennyi kell.�

A volt Megyeháza épületében ma a
városi könyvtár kapott helyet, s e törté-
nelmi épület dísztermében hangzottak
el a konferencia plenáris elõadásai.

A városban található a Kós Károly
tervei alapján 1911�12-ben épült Szé-
kely Nemzeti Múzeum (2. kép). Az
épület a város jelképévé vált, amelyben
történelmi, néprajzi és állattani alapki-
állítás látható. A történeti kiállítási
részben megtekinthetõ a Gábor Áron
által öntött ágyú is. A múzeum udvara
mini arborétum, itt egy berendezett,
XVIII. századi csíki tornácos ház és ré-
gi székelykapuk is megtekinthetõk. Az
intézmény bejárati kapuit háromszéki
és Udvarhely-környéki régi székelyka-
puk díszítik (3. kép).

Sepsiszentgyörgyön 1859-ben ala-
kult Székelyföld egyik legnagyobb
múltú tanintézete, a Székely Mikó Kol-
légium (4. kép), ahol híres színésznõnk,
Kiss Manyi is tanult. Az épület �Erdély
Széchenyijének� is nevezett gróf Mikó
Imre adományából épült. Ez az épület
adott helyet a konferencia szekcióelõa-
dásainak.

Sepsiszentgyörgy környezetének
rendkívül gazdag földtani környezete �
a város és környékének gazdag törté-

nelmi múltja és épületei � méltó kör-
nyezetet biztosított a konferenciának.

A konferencia szervezõje az EMT
Bányászati�Kohászati�Földtani Szak-
osztálya volt dr. Wanek Ferenc szak-
osztályelnök vezetésével, az Illyés
Közalapítvány (Budapest), az Oktatási
és Kutatási Minisztérium (Bukarest) és
a Pro Technika Alapítvány (Kolozsvár)
támogatásával.

A konferencia társszervezõje a Bras-
sói Transsilvania Egyetem volt.

A konferencia résztvevõi plenáris és
szekció elõadásokat hallgattak és egy-
napos szakmai és kultúrtörténeti kirán-
duláson vettek részt. A konferenciák
történetében elsõ alkalommal a szak-
mai kirándulás után, este dr. Pataki
Attila kezdeményezésére a SUGÁS
szálló éttermében a részvevõk szakes-
télyen is részt vehettek.

A konferencia
A konferenciát dr. Wanek Ferenc, az

EMT Földtani Szakosztályának elnöke
nyitotta meg (5. kép). A résztvevõket
dr. Tolnay Lajos, az OMBKE elnöke is
köszöntötte.

A megnyitó után a következõ plená-
ris elõadások hangzottak el:
Császár Géza (Magyarhoni Földtani
Társulat): Az Erdélyi-Szigethegység,
mint a Tisza-egység része
Tolnay Lajos (Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület): Egy
magyar tulajdonú nagyvállalat alkal-
mazkodása a változó világhoz

EGYESÜLETI HÍREK

1. kép: A volt Megyeháza épülete, ma városi
könyvtár

2. kép: Székely Nemzeti Múzeum épülete

3. kép: A Székely Nemzeti Múzeum bejáratát
díszítõ székelykapu

5. kép: Dr. Wanek Ferenc megnyitja a konferenciát

4. kép: Székely Mikó Kollégium épülete
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Bircher Erzsébet (Központi Bányásza-
ti Múzeum): Ipari mûemlékek, tájak és
múzeumok, mint a területfejlesztési po-
litika stratégiai elemei
Kisgyörgy Zoltán (Háromszéki Függet-
len Napilap, Sepsiszentgyörgy): Há-
romszék tájain
Lányi Szabolcs (Sapientia�EMTE,
Csíkszereda): Mérnökoktatás a Sapien-
tia�EMTE Csíkszeredai Karain.

Ezt követõen 18 szekcióban (párhuza-
mosan 8 helyszínen), összesen 105 elõ-
adás hangzott el:
Bányaföldtan szekció � 4 elõadás
Vízföldtan�bányavízföldtan szekció �
4 elõadás
Ásványvagyon-gazdálkodás szekció �
2 elõadás
Szerkezetiföldtan�tektonika szekció �
5 elõadás
Geomorfológiai szekció � 3 elõadás
Rizikó-földhasznosítás � talajtan szek-
ció � 4 elõadás
Õslénytan � rétegtan szekció � 4 ea.
Ásványtan szekció � 4 elõadás
Ásvány � kõzettan szekció � 3 elõadás
Földtani adatbázis- és információszer-
vezés szekció � 3 elõadás
Tudománytörténeti szekció � 8 elõadás
Bányatechnológia szekció � 3 elõadás
A bányászat környezeti kérdései szek-
ció � 6 elõadás
Öntészeti szekció � 12 elõadás
Kerámiák szekció � 4 elõadás
Tüzeléstechnikai szekció � 4 elõadás
Fémipari gyártástechnológiák szekció
� 4 elõadás
Poszter szekció � 28 elõadás.

A 231 résztvevõbõl 151-en voltak
Magyarországról és 80-an Romániából.
A konferencián összesen 105 elõadás
hangzott el.

A konferencia résztvevõinek száma
örvendetesen folyamatosan emelkedik,
az elsõ Bányászati-Kohászati-Földtani
Konferencián Szovátán még csak mint-
egy 50 fõ vett részt, addig az elmúlt
évben már 177 fõ volt jelen, ez évben
pedig 231-en tisztelték meg részvéte-
lükkel a konferenciát.

A konferenciára ez évben az
OMBKE külön autóbuszt is indított,
így egyesületi szervezésben az elõzõ
évekhez viszonyítva nagyobb létszám-
mal vettek részt egyesületi tagjaink az
EMT e rangos rendezvényén.

Az OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztályát a konfe-

rencián 5 fõ képviselte. Szakosztályunk
tagjai két elõadást tartottak:
Galicz Gergely�id. Õsz Árpád: Mester-
séges gyémántfúrók és alkalmazásuk
hazai tapasztalatai
Dallos Ferencné�Tóth János�Bogdán
Gyõzõ: Kõolaj- és földgázbányászati
emlékhelyek Magyarországon

A konferencia programját, az elõa-
dások kivonatait, a kirándulás szaksze-
rû ismertetõjét minden résztvevõ meg-
kapta.

A konferencia hangulatos, kellemes
baráti beszélgetéseknek helyet adó fo-
gadással zárult.

A kirándulás

Ez évben a szervezõk a nagy létszám
miatt két szakmai kirándulást szer-

veztek, egyet a földtani és egyet a bá-
nyászati-kohászati résztvevõk számára.
Szakosztályunk tagjai a bányászati-ko-
hászati kiránduláson vettek részt, így
cikkünkben is errõl adunk rövid össze-
foglalót. A bányászati-kohászati kirán-
dulás elsõsorban az 1948�49-es sza-
badságharc eseményeihez kapcsolódó,
Sepsiszentgyörgy környékén található
emlékhelyeket járta végig.

1. Megálló: Kökös
Kökös Kovászna megye déli hatá-

rán, a Feketeügy patak jobb partján 509
m-es magasságban található. 1849. jú-
lius 2-án itt volt a szabadságharc egyik
nevezetes csatája, ahol a Feketeügy
hídjánál Gábor Áront halálos találat ér-
te. Ezen emlékezetes esemény emlékét
õrzi az itt felállított oszlop (6. kép). Gá-
bor Áron szülõfaluja Bereck, a Három-
széki-medence legkeletibb települése.
Szülei elsõ gyermekeként látta meg a
napvilágot, majd a berecki iskolából a
csíksomlyói ferencesek gimnáziumába
kerül. Katonai szolgálatát Kézdivásár-
helyen, a székely határõrezrednél tette
le, majd Gyulafehérváron tüzérségi is-
mereteket szerzett. Késõbb Budapesten
és Bécsben katonai mûszaki elõadáso-
kat hallgatott, nyelveket tanult. Az
1948 novemberében megtartott sepsi-
szentgyörgyi népgyûlésen tûnt fel iga-
zán késõbb legendássá vált alakja,
amikor néhány szava: �Lészen ágyú!�
lángra gyújtotta a lelkeket. Gábor Áron
nem csak az ágyúgyártást szervezte
meg, hanem a tüzérséget is, amely Bem
seregének legütõképesebb részlege lett.

Gábor Áron síremléke Kököstõl
nem messze, Eresztevény református
templomának kertjében van.

2. Megálló: Kézdivásárhely
Kézdivásárhely a Kárpát-medence

legkeletibb fekvésû, magyar többségû
városa, 600 m magasan fekszik. Hajdan
római telep volt, majd Zsigmond király
Torjavására néven szabad királyi város-
sá emeli. Régi vásárváros. Sajátos tele-
pülésszerkezete egyedülálló Erdélyben.
Zárt fõterére udvarterek nyílnak, ezek
védettek, de a régi idõben tûzveszélye-
sek voltak. A fából való építkezés áldo-
zata lett a város 1834-ben, amikor a fõ-
tér körül lévõ középületek a tûzvészben
elpusztultak, összesen 421 ház égett le
és 14 ember lett a lángok áldozata.

Az 1848�49-es szabadságharc alatt
Gábor Áron itt öntötte a honvédek
ágyúit, és itt volt a magyar hadak lõpor-
és fegyverraktára is. A kézdivásárhelyi
ágyúgyár 1849 tavaszára az erdélyi
hadsereg legfontosabb ellátója lett,
több mint 70 ágyút adott át Bemnek.
Az elsõ ágyúkat vasból öntötték, ké-
sõbb áttértek a bronzágyúkra. 1849 má-
jusában Kossuth Lajos Gábor Áront az
összes székelyföldi hadigyárak igazga-

6. kép: Gábor Áron emlékoszlopa Kökösön

7. kép: Gábor Áron szobra Kézdivásárhelyen



21Bányászati és Kohászati Lapok 139. évfolyam 2006/3. szám

tójává nevezte ki. Gábor Áron szobra
Kézdivásárhely fõterén áll (7. kép).

Kézdivásárhelyen az egykori Városi
Tanácsház épületében 1972 tavaszán
nyílt meg a Kézdivásárhelyi Múzeum,
ahol a helytörténeti kiállításon a hagyo-
mányos mesterségek � a fazekas, a
csizmadia, a cipész, a tímár, a szûcs, a
kovács, a lakatos, a mézeskalácsos, a
kalapos, a szabó és az asztalos � szer-
számait, termékeit, mûhelyberendezé-
seit tekinthettük meg. A történelmi ki-
állítás a város gazdasági-társadalmi fej-
lõdését szemlélteti. Különteremben
kaptak helyet az 1848�49-es szabad-
ságharc dokumentumai, s a múzeum
udvarán látható Gábor Áron által öntött
ágyúk egyike (8. kép).

A múzeum gyûjteményének külön
színfoltja a csaknem kétszáz, zömében
magyar népviseletbe öltöztetett Zsuzsi
és András baba, amely Erdély majdnem
valamennyi tájegységének népviseletét
bemutatja (9. kép).

3. Megálló: Nyerges tetõ
Kézdivásárhelyrõl a Csíki havaso-

kon keresztül vezetett utunk a követ-
kezõ megállónkhoz, Tusnádfürdõre.
Rövid idõre útközben megálltunk
Nyerges tetõn, ahol az 1848�49-es sza-
badságharc egyik emlékezetes csatája
zajlott. 1849. augusztus 1-jén a császári
egységek bekerítették a székely csapa-
tot, akik a jelentõs túlerõvel szemben
hõsiesen küzdöttek, de végül itt a Nyer-
ges tetõn mind hõsi halált haltak. Az

emlékezetes csata és a hõs székelyek
emlékére emlékmûvet állítottak itt a
Nyerges tetõn (10. kép). Az idelátoga-
tók a hõsökre emlékezve az emlékmû-
vel szembeni domboldalon kopjafákat
állítanak, ma már kisebb �kopjafa-
erdõ� látható itt. Szomorú volt látni,
hogy a hajdan gyönyörû, kidönthetet-
lennek hitt fenyveseket a vihar az el-
múlt években elpusztította, s ma az em-
lékmû kopár tetõn áll.

4. Megálló: Tusnádfürdõ
Az Olt szorosában, a sötét fenyve-

sekkel borított meredek hegyoldalon
alakult ki Csíkország büszkesége, az
alig 154 éves Tusnádfürdõ, Hargita me-
gye legdélibb települése, az ország
egyik legkisebb, világszerte ismert vá-
rosa, a Székelyföld keleti részének
nemzetközi hírû fürdõ- és üdülõtelepe.

Tusnádfürdõt 1842-ben alapították,
állítólag egy pásztorfiú csodálatos gyó-
gyulásának esete terelte rá a figyelmet.
Eltévedt marháit keresve mocsaras in-
goványon kellett több alkalommal át-
kelni, s meglepve tapasztalta, hogy az
ásványvizes iszapba merülõ lábairól
addig gyógyíthatatlannak hitt kiütései
rövid idõ alatt eltûntek. Az Európa hírû
gyógyfürdõ és üdülõtelep 1968-ban
emelkedett városi rangra.

A gyönyörû környezet, a termálvizû
strand, a Sólyomkõ környéke, a Csukás
tó, a Szerelmesek tisztása, a Szent-An-
na tó, télen a sípálya, a fenyõerdõk ös-
vényei, a székely konyha különlegessé-
gei csak néhány javaslat azon vonzó
ajánlatokból, amit Tusnádfürdõ kínál
az idelátogatóknak. Az utóbbi évek leg-
nagyobb nevezetessége az évente meg-
rendezésre kerülõ tusványosi (Tus-
nád+Bálványos) Nyári Egyetem.

Sajnos, a városban található hajdan
szép villaépületek állapota leromlott,
elhanyagolt, valószínûleg befektetõkre
vár az a feladat, hogy Tusnádfürdõt az
õt megilletõ rangra emelje.

A kirándulás során Tusnádfürdõn le-
hetõségünk volt a helyi konyhával
megismerkedni, a Hotel Tusnád (11.
kép) éttermében ebédeltünk.

5. Megálló: Kisbacon, Benedek Elek
háza

Benedek Elek (1859�1929) a híres
meseíró, író és publicista Kisbaconban
született, s itt élt és dolgozott. �Kicsiny
falu az én falum, legkisebb az egész vi-
déken s legszebb�, írta falujáról. A falu
lakosainak száma 557 fõ, fõképp refor-
mátus magyarok.

Szülõháza már nincs meg, de lakó-
háza és munkahelye, az ún. Mari-lak
(12. kép) napjainkban is látogatható.
Mi is Benedek Elek dédunokájának
szakavatott vezetésével ismerkedhet-
tünk meg a házzal. Itt írta mûveinek
nagy részét, és innen szerkesztette a két
világháború között Erdély egyetlen ma-
gyar nyelvû gyermeklapját, a Cimbo-
rát. A házban található Elek apó dolgo-
zószobája. Feleségével közös sírja a fa-
lu temetõjében van.

6. Megálló: Köpec
Köpec az 1848-as szabadságharc

kétszeres csatahelye. 1848. december
9-én a köpeci híd közelében ütköztek
meg a szabadságharcosok a császári
csapatokkal, s alulmaradtak. Heydte
parancsnok a falut elfoglalva a lakossá-
got a házaikba parancsolta, majd szo-
morú esemény következett, melyet a
népi mondás így rögzített: �Baj van

8. kép: Gábor Áron ágyúja

10. kép: Emlékmû a Nyerges tetõn

11. kép: Hotel Tusnád

12. kép: Benedek Elek háza

9. kép: Zsuzsi és András babagyûjtemény (részlet)



Bányászati és Kohászati Lapok 139. évfolyam 2006/3. szám22

Köpecen�. Heydte a falut éjszaka fel-
gyújttatta, és a menekülõk közül sokat
lekaszaboltatott, több mint 60 embert
meggyilkoltak, köztük gyermekeket is.
A székelyek ellentámadása néhány
nappal késõbb következett be, és a Gá-
bor Áron vezette tüzérség fényes gyõ-
zelmet aratott.

A falu református temploma (13.
kép) XIII. századi eredetû, de késõbb
gótikus stílusban átépítették, harangtor-
nya különálló egységet alkot. A temp-
lom bejárata gótikus stílusú, kazettás,
festett virágos mennyezete viszont
1767-bõl való. A templom tiszteletesé-
tõl szakavatott tájékoztatót kaptunk a
templom történetérõl és a faluban tör-
tént szomorú eseményekrõl.

Sajnos az idõjárás nem fogadta ke-
gyeibe a résztvevõket, egész nap sze-
merkélt az esõ, de ez a jó hangulatot és
a gazdag program biztosította élményt
nem befolyásolta.

Köszönet a szervezõknek a gazdag
programért, s viszontlátásra 2007-ben.

(Bogdán Gyõzõ)

A Kõolaj- Földgáz- és Vízbányá-
szati Szakosztály vezetõségi ülé-
se (Budapest, 2006. január 19.)

Aszakosztály 2005. évi tevékenysé-
gét értékelõ és a 2006. évi felada-

tokat megbeszélõ vezetõségi ülésen je-
len volt: Barabás László, Bogdán
Gyõzõ, Csath Béla, Dallos Ferencné,

dr. Féderer Imre, Götz Tibor, Jármai
Gábor, Kelemen József, Kõrösi Tamás,
dr. Laklia Tibor, dr. Meidl Antalné, id.
Õsz Árpád, Pugner Sándor, Tóth
Andrásné, Tóth Béla, Tóth János.

A megjelent vezetõségi tagokat id.
Õsz Árpád szakosztályelnök üdvözölte,
majd megemlékezett az elmúlt idõszak-
ban elhalálozott tagtársakról (Baranyai
Zoltánról, Buda Ernõrõl, Budai László-
ról, Erdei Gyuláról, Göncz Istvánról,
Gerlefalvi Nagy Sándorról, Horváth
Lászlóról, Magyar Miklósról, Nagy
Sándorról, dr. Nagy Sándorról, Pikó
Józsefrõl, Pogány Lászlóról, dr. Rácz
Dánielrõl), valamint a sokunk által is-
mert Hermann Spörker professzorról.

Ezt követõen az alábbi napirendekrõl
tanácskoztak:
� Beszámoló a 2005. évi tevékenységrõl.
� A 2006. évi tevékenység indítása,
munkatervek összeállítása.

� A BKL Kõolaj és Földgáz szaklap
szerkesztõbizottságának átalakítása.

� A szakosztályi kiadványok elkészíté-
sének lehetõségei.

� Kitüntetési javaslatok összeállítása.
� Pártoló (jogi) tagok körének bõvítése.
� Egyebek.

A szakosztály elmúlt évi munkájáról
id. Õsz Árpád adott rövid összefoglaló
értékelést, megállapítva, hogy a szak-
osztály teljesítette 2005. évi legfonto-
sabb célkitûzéseit � úgymint a tagdíj-fi-
zetési fegyelem betartását, a nemzetkö-
zi kõolajipari vándorgyûlés és kiállítás
sikeres megszervezését, a mûködés
anyagi feltételeinek biztosítását és az
emlékhelyekrõl készült kiadvány meg-
jelentetését. Ez a tagságnak köszönhe-
tõen sikerülhetett, ezért az elnök köszö-
netét fejezte ki a közremûködõknek.

Az OMBKE elnökségi és egyéb
munkabizottságaiban tevékenykedõ
Barabás László (Alapszabály), dr. Lak-
lia Tibor (Etikai), Götz Tibor (Ellenõr-
zõ), Kelemen József (Érem), Tóth
János (Történeti) számolt be röviden a
végzett munkáról.

A helyi szervezetek éves tevékeny-
ségérõl Jármai Gábor � Nagykanizsa
(sikeres lovászi jubileumi szakmai nap
és szakestély, jó együttmûködés a kani-
zsai Olajos Szeniorok Hagyományápo-
ló Körével), Pugner Sándor � Szolnok
(sikeres algyõi jubileumi szakmai nap
és szakestély, Balla Kálmán életútbe-
számolója), Kõrösi Tamás � Budapest

(sikeres szakmai napok, jemeni tevé-
kenység, Tápé�1 fúrás jubileuma),
Bogdán Gyõzõ (selmecbányai szala-
mander, nagyváradi EMT-rendezvé-
nyeken, György-napi bauxitkutatási
szakmai napon való részvétel, a szak-
osztály képviselete a nagyobb OMBKE
rendezvényeken � Kálóz, Jó szeren-
csét! köszöntés ünnepe, konferenciák �
közremûködés az R�10 fúróberendezés
MOIM-ba való telepítésében és felújí-
tásában), Csath Béla � Budapest (két
saját szakmai nap tartása, valamint az
MFT Hidrológiai Osztályával közös
szakmai üléseken való részvétel, a Tör-
téneti Bizottságban végzett munka)
számolt be. Dr. Féderer Imre � az
Egyetemi Osztály és a KFVSz közötti
kapcsolattartással megbízott összekötõ
� az egyetemi munkáról beszélt.

Id. Õsz Árpád ismertette az OMBKE
2005. december 16-ai választmányi
ülésén elhangzott � és a 2006. évi mun-
kát befolyásoló � döntéseket:
� 2006-ban felemelték a tagdíjakat, de a
befizetések 30%-át a szakosztályok
saját céljaik megvalósítására felhasz-
nálhatják.

� A 2006. évi kitüntetésekre vonatkozó-
an eddig leadott javaslatainkat to-
vábbra is fenntartjuk: OMKBE em-
lékplakett (V. Hajdú Ottília), Zsig-
mondy Vilmos-emlékérem (dr. Meidl
Antalné), Szent Borbála-érem (Tóth
János), Tiszteleti tag (Götz Tibor).

� Az éves rendezvények tervét március
31-éig kell leadni. Már most ismert a
Jó szerencsét! köszöntés évfordulós
ünnepének (Várpalota, április 7.) és a
vezetõségválasztó Küldöttközgyûlés
és Erdész�Bányász�Kohász Találko-
zó (Eger, május 27�28.) idõpontja.

� A szakosztály tevékenységének anya-
gi feltételeit az idén is a szponzorok
támogatásával a jogi és egyéni tagdí-
jakból kívánjuk biztosítani. Ezenkívül
a BKL Kõolaj és Földgáz szaklap, va-
lamint a Bányászati érmek és plaket-
tek, valamint a BKL Monográfia
(1986�2005) kiadványok megjelente-
tésére pályázatot nyújtottunk be a
MOL�csoporthoz. Keressük további
szponzorok segítségét és saját anyagi
forrásaink biztosítását.

� A BKL Kõolaj és Földgáz szaklap
szerkesztésében és kiadásában az ed-
digi gyakorlathoz képest jelentõs vál-
toztatás szükséges. A vezetõség elfo-

13. kép: református templom Köpecen
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gadta a Dallos Ferencné felelõs szer-
kesztõ által a lapkiadásról és a fennál-
ló problémákról készített tájékozta-
tást. Ezzel kapcsolatban a következõ
határozatokat hozta:
� A lapokban jelenleg tekintélyes lét-

számmal szereplõ szerkesztõbizottsági
felsorolást elhagyjuk, helyette a ké-
sõbbiekben maximum három fõ szere-
pelhet. A javasolt tagoknak (dr. Csákó
Dénes, Udvardi Géza, Turkovich
György) id. Õsz Árpád felkérõ levelet ír.

� Elfogadja Dallos Ferencé lemon-
dását az új választási ciklustól kezdõ-
dõen.

� Intézkedik újabb szerkesztõségi
megbeszélés összehívásáról.

� A vezetõség ragaszkodik a BKL
Kõolaj és Földgáz 2005/11�12. számá-
nak (illetõleg a tervezett tartalomnak)
megjelentetéséhez. Ezzel kapcsolatban
az elnök megbeszélést folytat dr. Gagyi
Pálffy András ügyvezetõ igazgatóval.
Addig is a fontosabb és aktuális közle-
ményeket be kell tenni a várhatóan
márciusban megjelenõ 2006/1. közös
BKL-számba.

� Követni kellene azt az elkezdett
hagyományt, hogy a közös kiadású
BKL-lapok egyes számait felváltva
szerkesszék az egyes felelõs szerkesz-
tõk. (A jelenlegi ismeretek szerint az
idén ez nem így lesz.) Ebben a témában
is megegyezés szükséges az OMBKE
ügyvezetõ igazgatójával.

A vezetõségi ülés baráti beszélgetés-
sel zárult. (dé)

65 éves szakmai egyesületünk,
a Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányá-
szati Szakosztály

Az 1940-es évek elején megkezdett
és sikeres felfutást elért szénhidro-

gén-bányászat mûvelõi körében már a
kezdetektõl felmerült a szakmai tudo-
mányos egyesülés kérdése. Az iparág
különbözõ területein tevékenykedõ
szakemberek saját képzésük, tovább-
képzésük, magyar nyelvû szakirodal-
muk megteremtése és az akadémiákon,
fõiskolákon már meghonosodott szoká-
soknak, bányászhagyományoknak a
szénhidrogén-bányászat területén törté-
nõ meghonosítása és ápolása érdekében
Nagykanizsán alakították meg 1941.
április 17-én az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület Du-

nántúli Olajvidéki Osztályát. A 20 ala-
pító tagból kiterebélyesedõ nagykani-
zsai székhelyû osztály elsõ elnöke dr.
Papp Simon, titkára dr. Kertai György
volt. A dunántúli szervezetbõl alakult
ki 1949�1970 között az immár orszá-
gos �hatáskörû� Olajbányászati Szak-
osztály, amely aztán névváltoztatással
és átszervezéssel 1970�1981 között
Kõolaj-, földgáz- és vízszakosztály né-
ven mûködött. Jelenlegi nevén 1981.
szeptember 15-étõl szerepel.

A jeles évfordulóról április 27-én
ünnepi ülésen emlékeztek meg a nagy-
kanizsai olajos szeniorok. Az emlék-
ülésen egyesületi és szakmai életünk
képviseletében a szép számban megje-
lent kollégákat, tagtársakat Udvardi
Géza köszöntötte, majd az Olajvidéki
Osztály megalakulásáról Csath Béla
aranyokleveles bányamérnök, az
OMBKE tiszteleti tagja, a KFVSz je-
lenlegi helyzetérõl és a jövõbeni elkép-
zelésekrõl id. Õsz Árpád okleveles olaj-
mérnök, szakosztályunk 1994-tõl meg-
választott elnöke tartott elõadást.

A nevezetes évfordulóról megemlé-
keztek a szakosztály Budapesti és Vízfú-
rási helyi szervezeteinek tagjai is május
24-én, az egyesület Fõ utcai székházában.

(dé)

112 éves a �Jó szerencsét!�
köszöntés

Egy gombostût sem lehetett leejteni
2006. április 7-én a várpalotai

SZINDBÁD Kft. �Jó szerencsét� Mûve-
lõdési Központ pótszékekkel berendezett
nagytermében a �Jó szerencsét!� kö-
szöntés elfogadásának 112. évfordulója
alkalmából megrendezett ünnepségen.

Az ünnepséget a várpalotai �Jó sze-
rencsét Nyugdíjas Dalkör� (mûvészeti
vezetõ: Kutanicsné Izer Viktória) szín-
vonalas, nagy tetszéssel fogadott elõa-

dása vezette be, majd dr. Horn János, a
BDSZ elnöki fõtanácsadója köszöntöt-
te a megjelenteket. Szólt arról, hogy a
Péch Antal által javasolt köszöntést az
OMBKE 1894. április 7-én Selmecbá-
nyán megtartott választmányi ülésén
fogadta el. A Várpalotán megrendezett
millenniumi ünnepségen jelentette be,
hogy minden évben a BSZ és az
OMBKE szakmai elõadások keretében
emlékezik meg a bányászköszöntés el-
fogadásáról. Az eddig 11 alkalommal
megrendezett ünnepségen 22 szakmai
elõadás, 11�11 emlékbeszéd és pohár-
köszöntõ hangzott el.

A most megrendezett ünnepségen
két elõadás hangzott el: Benkovics
István, a MECSEKÉRC Környezetvé-
delmi Rt. vezérigazgató-helyettese a
bátaapáti radioaktívhulladék-tároló
föld alatti kutatási és létesítési prog-
ramjáról, dr. Stróbl Alajos, az Energia-
gazdálkodási Tudományos Egyesület
alelnöke pedig a villamosenergia-ellá-
tás aktuális kérdéseirõl tartott igen
színvonalas, látványosan felépített elõ-
adást, amelyet a résztvevõk nagy elis-
meréssel fogadtak.

Az emléktáblánál Leszkovszki Tibor,
Várpalota város polgármestere mondott
emlékbeszédet. Bejelentette, hogy az
eddig minden év októberében megtar-
tott �Várpalotai Napok� rendezvényso-
rozatot ez évtõl szeptemberben tartják,
úgy, hogy annak egyik fõ eseménye a
Bányásznap megünneplése lesz.

Ezt követõen a BDSZ, az OMBKE,
a SZINDBÁD Kht., valamint a várpa-
lotai Bányászhagyomány-ápolási Ala-
pítvány és Várpalota város képviselõi a
bányászhimnusz harangjátéka mellett
megkoszorúzták az emléktáblát, majd
állófogadáson vettek részt, ahol a po-
hárköszöntõt dr. Tóth István, az
OMBKE exelnöke tartotta.

Az állófogadás lehetõséget biztosí-
tott arra is, hogy a rég nem látott kollé-
gák, barátok találkozhattak, eszmét
cserélhettek. Mindenki bízik abban,
hogy jövõre, a 113. évforduló alkalmá-
ból megrendezendõ ünnepségen ismét
találkozhatnak. E sorok írója ezúton is
köszönetét fejezi ki a SZINDBÁD Kht.
dolgozóinak, hogy most is, mint min-
den alkalommal, biztosították az ün-
nepség színvonalas megrendezésének
feltételeit.

(Dr. Horn János)

1. kép: Az ünnepi ülés résztvevõi
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ERDEI GYULA
(1930�2006)

Életének 76. évében, 2006.
január 3-án távozott körünkbõl
Erdei Gyula bányagépészmérnök,
mérnök-közgazdász tagtársunk.

Erdei Gyula 1930. március 28-án
született Kõrösszegapátiban. Bá-
nyamérnöki oklevelét a miskolci
Nehézipari Mûszaki Egyetemen
szerezte 1959-ben. A szakma szá-
mos területén tevékenykedett, végül

az Országos Kõolaj- és Gázipari
Tröszt-tõl vonult nyugdíjba. Az Or-
szágos Magyar Bányászati és Ko-
hászati Egyesületnek 1958 óta volt
tagja. Családtagjai, egykori kollé-
gái, barátai 2006. január 20-án, a
budapesti Óbudai temetõben vettek
Tõle végsõ búcsút és mondtak Neki
utolsó Jó szerencsét!

(a szerk.)

BRUCKNER LAJOS
(1947�2006)

Az ismerõsök, barátok között
2006. április 29-én délután futótûz-
ként terjedt a fájdalmas hír: Bruck-
ner Lajos kollégánk, barátunk szíve
megszûnt dobogni. Dalostársával
együtt a nótaklub fellépésérõl jöttek
haza, amikor a közlekedési lámpá-
nál megállva már nem tudott tovább
vezetni, a sors megálljt parancsolt.

Az olajipar már kora ifjúságától
meghatározó volt életében. A tech-
nikum elvégzését követõen, ke-
mény fizikai munkával telt egy esz-
tendõ után következtek a miskolci
évek. 1972-ben végezte el a Nehéz-
ipari Mûszaki Egyetem Bányamér-
nöki Karának olajmérnöki szakát,
és mint frissen diplomázott került a
�bölcsõbe�, Bázakerettyére.

A varázslatos környezetben talál-
ható zalai település meghatározó
volt egész életére.

Szakmai pályafutása kútjavítási,
majd fúrómérnökként indult. Tagja
lett a fúrási kitörésvédelmi szerve-
zetnek, amelyben a Dunántúli Kitö-

résvédelmi Csoport helyettes veze-
tõje lett, és részt vett több, sikeres
kitörés-elhárítási akcióban. Szak-
mai tapasztalatainak további gyara-
pítását tette lehetõvé, hogy az iraki
munkákban is részt vehetett.

Vezetõi rátermettségét bizonyít-
ja, hogy 1982-tõl a Kõolaj- és Föld-
gázbányászati Vállalat Bázakerety-
tyei üzemének vezetõje, majd
üzemigazgatója volt. Irányítása
alatt valósultak meg azok a jelentõs
fejlesztések, melyek a térségben
meghosszabbították az olajipar je-
lenlétét. Ezek közül is kiemelkedett
a Pusztaedericsi Földalatti Gáztáro-
ló bõvítésének II. és III. üteme, a vi-
lágszínvonalú glicerines szén-dio-
xid-elõkészítõ és a Barcs�Nyugat
mezõ létesítményeinek megépítése.

A MOL Rt. megalakulását köve-
tõ iparági átszervezések új szakmai
kihívás elé állították. A Nagykani-
zsai Bányászati Üzem Biztonság-
technikai és Környezetvédelmi Osz-
tályának vezetésére 1993 áprilisá-
ban kapott kinevezést. Feladatainak
magas szintû ellátása ér-
dekében 1997-ben kör-
nyezetvédelmi szakmér-
nöki diplomát szerzett a
Veszprémi Egyetemen.
A 2000. évi szervezeti
átalakulásokat követõen
a MOL Rt. KTD, majd a
Földgáztárolás EBK
Partner szervezetének
fõmunkatársaként, tra-
gikus haláláig, irányító
szerepet töltött be a du-
nántúli területen.

Az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesületnek 1971 óta
volt tagja. Kiemelkedõ munkát vég-
zett a közösség építésében, a hagyo-
mányok ápolásában.

Akik mellette dolgoztak, akik is-
merték, érezhették jó szándékát, po-
zitív, racionális gondolkodásmód-
ját, segítõkészségét. Sikeres szak-
mai és vezetõi munkáját több kitün-
tetéssel, köztük a MOL Rt. arany-
gyûrûjével ismerték el.

A döbbenettõl és szomorúságtól
lesújtott családja, barátai, tisztelõi,
kollégái, ismerõsei a nagykanizsai
temetõben 2006. május 4-én vettek
örök búcsút a szeretett és becsült
kollégától, tagtárstól, Bruckner
Lajostól.

A temetést követõen a volt tan-
körtársak, barátok és közvetlen kol-
légák a bányász hagyományoknak
megfelelõen gyászszakestélyen em-
lékeztek Bruckner Lajos, alias Ink-
vizítorra, és mondtak utolsó

Jó szerencsét!

(Jármai Gábor)

NEKROLÓG

A gyászszakestély résztvevõi
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MOL�hírek
Bõvült a MOL-csoport hírlevelei-
nek családja.

2006-tól a MOL Panoráma, a MOL
Slovnaft, a TVK Panoráma és a
Panoráma Digest mellett megjelent a
Romániában dolgozó MOL-os kollé-
gák belsõ lapja, a Panoráma MOL �
Románia is.

Van jövõje az olajmérnökképzés-
nek.

Errõl a MOL Panoráma ez évi 6. szá-
mában közölt interjúban beszélt dr. ha-
bil Takács Gábor, a Miskolci Egyetem
Olajmérnöki Tanszékének vezetõje.

Megnyitotta elsõ szerbiai üzem-
anyagtöltõ állomását a MOL�cso-
port

2005. december 14-én. A belgrádi
kutat követõen � a 2006�2010 közötti
idõszakra megfogalmazott MOL straté-
gia értelmében � 2006 végéig még le-
galább tíz töltõállomást nyitnak meg
Szerbiában. A 2006-ra tervezett kutak
közül január végén már újabb két kút
üzemel a vajdasági területen.
(MOL Panoráma, 2006. 1. sz., 3. szám)

Tovább bõvül a hazai biztonsági
földgáztároló rendszer

Az Országgyûlés által 2006. febru-
árban elfogadott törvény szerint

már az idén 150 millió m3 földgázt kell
tárolni, 2010-re pedig 1,2 milliárd m3

mennyiségû gáz biztonsági tárolását
kell megoldani. A MOL Rt. (ill. az
E.On) öt tárolója (Kardoskút, Maros-1,
Hajdúszoboszló, Zsana, Pusztaederics)
jelenleg 3,4 milliárd m3 gáz tárolását
képes biztosítani.
(MOL Panoráma, 2006. 4. szám).

Áprilistól megváltozott a gáz-
készletezésrõl szóló törvény: a
földgáz biztonságos � stratégiai � kész-
letezésérõl szóló törvény szerint a
KKKSz feladat- és hatáskörében legké-
sõbb 2010-ig 1,2 milliárd m3 földgáz tá-
rolására alkalmas stratégiai gáztárolót
kell kiépíteni.

Lezárult a földgáz üzletág értéke-
sítése: a MOL és az E.ON � Ruhrgas
International (ERI) által a 2006 elején

aláírt megállapodás értelmében a MOL
március 31-ei könyv szerinti zárással az
ERI részére értékesítette a Földgázellá-
tó Rt.-ben és a Földgáztároló Rt.-ben
meglévõ teljes részesedését. A gázüz-
letbõl felszabadított tõkét a MOL a leg-
fontosabb üzletágaiban a stratégiájába
illeszkedõ értékmentõ beruházásokra
kívánja fordítani.

EBK-nap a MOL�csoportnál: már-
ciusban a MOL és leányvállalatainak
részvételével második alkalommal ren-
dezték meg Budapesten a MOL�cso-
port EBK-napját. Az olajipari munka-
és egészségvédelem, valamint a bizton-
ságtechnika és környezetvédelem e
rangos rendezvényét Hernádi Zsolt el-
nök-vezérigazgató nyitotta meg. Ezt
követõen az egyes szakterületek képvi-
selõi Mosonyi Görgy vezérigazgató el-
nökletével tanácskoztak.

Kutathat a MOL Szibériában

Az orosz Versenyhivatal engedélye
alapján a MOL�csoport betársul a han-
ti-manysiföld Szurgutszkij�7 terület ku-
tatásába a koncessziótulajdonos orosz
cég, az SZNG�North West OIL Group
(Szevero�Zapadnaja Netyanaja Grup-
pa) mellé. A kutatási terület � melynek
reménybeli olajkészletét 6 millió ton-
nára becsülik � annak a ZMB termelõ
mezõnek a szomszédságában található,
melyben a MOL-nak már 50%-os tulaj-
donrésze van, ezért a kutatás-termelési
tevékenység nagyon rentábilisan vé-
gezhetõ el. A Szurgutszkij�7 területen a
tevékenység a szeizmikus mérésekkel
kezdõdik.

Sikeres volt a pakisztáni Manza-
lai�2 fúrás tesztelése: Pakisztán
Northern Western Frontier tartományá-
ban lévõ Tol� blokkban 1999 óta folyó
szénhidrogén-kutatásban a MOL egy
konzorcium tagjaként (tíz százalék ré-
szesedéssel) vesz részt.

A MOL Panoráma 6. száma Kazah-
sztán hatalmas szénhidrogénkészletei-
rõl és a MOL Rt. által 2004-ben szer-
zett koncessziós lehetõségekrõl, vala-
mint az eddig végzett munkáról és a to-
vábbi tervekrõl közöl kétoldalas cikket.

Megemlékezés dr. Pávai Vajna
Ferencrõl

A MOL Panoráma 2. számában
Kóthy Judit és M. Topits Judit megem-

lékezik a negyvenkét évvel ezelõtt el-
hunyt, a hazai szénhidrogén- és vízkuta-
tásban jelentõs szerepet játszó tudós
geológusról.

A MOL Panoráma 8. számában ol-
vasható a dr. Bérczi Istvánnal, a
MOL�csoport menedzsment támogatás
vezérigazgatói tanácsadójával készített
riport. A számos rangos földtudományi
szakmai szervezet és egyesület tagját
2005-ben választották meg az AAPG
(American Association of Petroleum
Geologists) European Region és az
EFG (European Federation of Geolo-
gists) elnökévé.

A MOL Panoráma 8. számának
Anno rovatában a nagylengyeli olaj-
mezõ felfedezésérõl és az 1952. május
1-jei jelentõs eseményekrõl Kóthy Judit
és Topits Judit írt Buda Ernõ és Csath
Béla visszaemlékezései alapján.

Konzorcium alakult a magyaror-
szági termálvízre alapozott geo-
termikus erõmû létesítésére, va-
lamint geotermikus energiafor-
rások kutatására

Elõbbre lépett a MOL Rt. geotermi-
kus kutatási projektje: az elsõ kö-

zép-kelet-európai geotermikus erõmû
létesítését célzó projekt végrehajtására
konzorcium alakult. A MOL kezdemé-
nyezésére létrejött konzorcium tagjai: a
legnagyobb részesedéssel bíró MOL
Rt. mellett az izlandi geotermikus ipar
jelentõs képviselõje, az ENEX hf. tár-
saság, az ausztrál Hercules Energy le-
ányvállalata, a Vulcan Kft. A konzor-
ciumot alapító együttmûködési megál-
lapodást és az ahhoz kapcsolódó szám-
viteli eljárásrendet márciusban írta alá
az érintett társaságok képviseletében
Holoda Attila, a MOL Rt. Közép-euró-
pai Kutatás�Termelés (KEKT) igazga-
tója, Szûcs György, a KEKT Tenderez-
tetés vezetõje, Lárus Eliasson, az Enex
hf. ügyvezetõ igazgatója és Stephen
Keanihan, a Vulcan Kft. ügyvezetõ
igazgatója. Elsõ lépésben a projekt
megvalósíthatósági tanulmányának ké-
szítéséhez szükséges adatgyûjtést kez-
dik meg, a zalai Iklódbördöce és Csö-
mödér térségében kijelölt kutak teszte-
lésével. A sikeres kúttesztek esetén az
elsõ hazai geotermikus erõmû telepíté-
sét 2007-re, az üzembe helyezést 2008-
ra tervezik.
(MOL Panoráma, 2006. évi 5. számából)

HAZAI HÍREK
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Gellénházára látogattak a MOL �
INA Upstream management tag-
jai.
AMirko Zelic úr, INA igazgatósági tag,
ügyvezetõ igazgató vezetésével érke-
zett horvát kollégákat Holoda Attila
KTD KEKT igazgató köszöntötte. Ezt
követõen Palásthy György, a KTD
KEKT Nyugati Régiójának vezetõje
adott rövid összefoglaló tájékoztatást a
nagylengyeli szénhidrogénmezõ geoló-
giai felépítésérõl, az eddig alkalmazott
kõolaj-kitermelési módszerekrõl � ki-
emelten a CO2-os EOR-eljárás haté-
konyságáról.

Az NLT�3 gyûjtõállomás technológiá-
ját, valamint Bázakerettyén az elsõ bu-
dafai kõolajtermelõ kutat és a közelé-
ben lévõ emlékmûvet Paczuk László, a
Nyugat-magyarországi Termelési Egy-
ség vezetõjének kíséretében tekintették
meg a vendégek. A két Upstream szer-
vezet közötti együttmûködésrõl szóló
üzleti tárgyalást Áldott Zoltán, a KTD
ügyvezetõ igazgatója vezette. A jól si-
került találkozó ebéddel és baráti be-
szélgetéssel zárult.

Kutatási-fejlesztési együttmûkö-
dés a Veszprémi Egyetemmel:

A MOL és a Veszprémi Egyetem
közös kutatás-fejlesztési munkák
végzésérõl írt alá együttmûködési
megállapodást. Az idei évben a
MOL�csoport támogatja mindazon
egyetemi kutatásokat, amelyek a kõ-
olaj- és mûanyagipari, valamint a meg-
újuló energiák fejlesztését célozzák. A
program a környezetkímélõ és nagy
energiatartalmú benzinek és gázolajok
gyártására, a hazai úthálózatok igé-
nyeinek megfelelõ speciális bitumenek
kidolgozására, szennyvíz- és levegõ-
tisztasági környezetvédelmi feladatok
megvalósításra fókuszál. A kitûzött cé-
lok eredményes elérése érdekében a
MOL hozzájárul az egyetem eszközál-
lományának korszerûsítéséhez, vala-
mint a vegyészmérnök-hallgatók hazai
és külföldi továbbképzéséhez.

Egy nyertes pályázat iparági je-
lentõsége és jövõje

A2005. évi MOL Tudományos Díj
Olajkihozatal-növelés és gázkúp-

kizárás sókristályokkal címet viselõ
nyertes pályamûvérõl az alkotók dr.
Koncz István, dr. Megyery Mihály, Szit-

tár Antal és Tiszai György készített rö-
vid értékelést.

A téma iparági jelentõsége a terme-
lési gyakorlatban 2 fõ területen érvé-
nyesíthetõ:

1. Olajkihozatal-növelés

Akõolajtároló képzõdmények (tele-
pek) vertikális heterogenitása

miatt a kõolaj-kitermelõ eljárások tér-
fogati elárasztási hatásfoka az esetek
túlnyomó többségében nem kielégítõ,
ugyanis a kõolaj kiszorítása céljából
besajtolt fluidum csak a tároló nagyobb
áteresztõképességû (permeabilitású) ré-
szeit árasztja el. Ennek következmé-
nyeként a jelentõs kõolajtartalommal
rendelkezõ kisebb áteresztõképességû
tárolórészek érintetlenül maradnak. A
gázzal (például szén-dioxiddal) kivite-
lezett olajkitermelõ eljárások térfogati
elárasztási hatásfoka a vertikálisan he-
terogén tárolókban azért is alacsony,
mert a kõolaj és a �kihajtó� gáz viszko-
zitásában fennálló nagy eltérésbõl adó-
dó mobilitáskülönbség �ujjasodást�
idéz elõ. A besajtolt gáz fõleg a na-
gyobb áteresztõképességû részeken
áramlik át, és anélkül éri el a termelõ-
kutat, hogy megfelelõ mértékû kõolaj-
kihozatalt eredményezett volna.

A pályázók 1984-ben szabadalmaz-
tatott eljárásának lényege az, hogy tö-
mény (telített) nátriumklorid oldat ke-
rül besajtolásra az olajtárolóba, amely-
bõl sókristályok képezhetõk a víz (mint
oldószer) eltávolításával és/vagy a só
oldhatóságának csökkentésével. A víz
egy részének eltávolítása megvalósít-
ható száraz kiszorító gázzal, a só oldha-
tóságának csökkentése alifás alkoho-
lokkal (célszerûen etanollal) érhetõ el.
Az így kialakuló sókristályok � a tároló
vertikális heterogenitásának megfelelõ-
en � a kõolajtároló nagyobb permeabi-
litású részeiben képzõdnek, mert a be-
sajtolt oldat elsõsorban e tárolórészek-
be áramlik be, ahol a kiváló sókristá-
lyok permeabilitás-csökkenést idéznek
elõ. Az ily módon létrehozott �permea-
bilitás-gát� mérsékli a tároló heteroge-
nitását, és ezáltal növeli a térfogati el-
árasztási hatásfokot, a kõolaj-kihoza-
talt. Az eljárás elõnyeihez sorolható,
hogy reverzibilis: azaz a �permeabili-
tás-gát� kisebb sótartalmú víz besajto-
lásával megszüntethetõ. A szén-dioxid
illetve szén-dioxid-tartalmú �kihajtó�
gáz esetében a tömény nátriumklorid

oldat különösen elõnyös, mert benne a
szén-dioxid gyakorlatilag nem oldódik,
aminek következtében a szén-dioxid
hatása a kõolaj-kihozatal növelésében
fokozható.

A térfogati elárasztási hatásfok növe-
lésére az eddigi gyakorlatban különféle
eljárások alkalmazását kísérelték meg,
ennek a pályázatban szereplõ eljárással
közös jellemzõje a besajtolt fluidumnak
a kisebb permeabilitású tárolórészekbe
való bejutásának elõsegítése oly módon,
hogy csökkentik azon tárolóelemek per-
meabilitását, amelyek a kiszorító fluidu-
mot �elvezetnék�. Azok az eljárások,
amelyek habot, emulziókat, polimereket
és mikróbákat alkalmaznak, nem bizo-
nyultak kielégítõnek, mert a �permeabi-
litás-gát� létrehozása, illetve �megõrzé-
se� nehezen vagy egyáltalán nem bizto-
sítható. Az említett eljárások az elõzõek-
ben leírtakon túlmenõen igen érzéke-
nyek a tárolóbeli (pH, hõmérséklet) vi-
szonyokra. Amerikai kutatók a pályázók
által 1984-ben szabadalmaztatott eljá-
ráshoz hasonló alapelvû módszert publi-
káltak 1992-ben (Zhu, T. and Tiab, D.:
�Improved Sweep Efficiency by Selecti-
ve Plugging of Highly Watered Out Zo-
nes by Alcohol Induced Precipitation�
Pres. at the 1992, Annual Technical
Meeting, Calgary).

A pályázók a sókristályok porózus
közegben való létrehozásának feltéte-
leit vizsgálták, és a létrehozott �per-
meabilitás-gát� hatását homogén és he-
terogén laboratóriumi modelleken el-
lenõrizték, és az ennek során szerzett
tapasztalatokat felhasználva a Budafa
mezõ Zala-Kerettye rétegei szén-dioxi-
dos mûvelésének intenzifikálására be-
ruházási program szintû tervet készítet-
tek (2002. márc. 11.).

2. Gázkúpkizárás

Az olajtermelõ kutaknál képzõdött
gázkúp mérsékli, kedvezõtlen

esetben lehetetlenné teszi az olajterme-
lést. A gázkúp hatásának megszünteté-
se sókristályokkal az elõzõekben emlí-
tett folyamatokkal azonos alapelvû. Az
elgázosodott kút perforációján keresz-
tül besajtolt folyadékok (tömény sóol-
dat, etanol) a kútkörzetben létrehozzák
a sókristályokat, amelyek az áteresztõ-
képességet csökkentik. A kútkezelést
követõ termelésbe állítása után a só-
kristályok állapotát a gáz- és az olajfá-
zis eltérõ módon befolyásolja. A nagy
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valószínûséggel mobil vizet nem tartal-
mazó gáz a sókristályokat nem képes
feloldani: a gázáramlásnak kitett kõzet-
részeken a �permeabilitás-gát� megma-
rad. Az olajfázis azonban mindig tartal-
maz bizonyos mennyiségû vizet, ami �
az olajfázis áramlása során � a sókristá-
lyokat feloldja, ennek következtében az
olajbeáramlásnak kitett szakaszokon a
�permeabilitás-gát� fokozatosan meg-
szûnik, és visszaáll a beavatkozást
megelõzõ állapotnak megfelelõ át-
eresztõképesség.

Az elsõ ezzel kapcsolatos sikeres ke-
zelést az Algyõ mezõ Csongrád�Dél
gázsapkás olajtelep homokkõtárolójában
hajtották végre 1999-ben, ez 7400 m3 fo-
lyamatos olajtermelést eredményezett.
(A kezelést megelõzõen a kút gázkúp-
képzõdés miatt csak idõszakosan volt
képes olajtermelésre.) Az említett térfo-
gatú olajból 3050 m3 többletolaj-terme-
lést ismertek el. A megelõzõ években
más eljárásokkal végrehajtott beavatko-
zások érdemi eredményt nem hoztak.

A 2002�2004 közötti idõszakban to-
vábbi 12 kúton végeztek sikeres gáz-
kúpkizárást sókristályokkal, homokkõ-
tárolókon kívül konglomerátum és
alaphegységi metamorf tárolókban is.
A kezelt kutak között két horizontális
volt. A többletolajból (16 229 m3) szár-
mazó 738 millió Ft árbevétellel szem-
ben a beavatkozások költsége 352 mil-
lió Ft-ot tett ki.

A pályázók eljárásukat 1984-ben
szabadalmaztatták (�Eljárás gázhajtás-
sal mûvelt függõlegesen heterogén kõ-
olajtárolók kihozatalának növelésére�,
OKGT szolgálati szabadalom, HU
197065). Az eljárás Magyarországon
kívül a bejelentéssel megcélzott négy
országban (USA, Ausztria, Szovjetunió,
India) is szabadalmi védettséget kapott.

Az eljárás könnyen beszerezhetõ, vi-
szonylag kis költségigényû anyagokat
(nátrium- és kálium-kloridot, etanolt)
használ, amelyek közül a sók környe-
zetbarát jellegûek, a természetes (föld
alatti) vizek alkotórészei.

A témával kapcsolatos elõadá-
sok, publikációk

1991-ben az Invenció�91 Magyar
Találmányi Kiállításon a pályázók sza-
badalma alapdíjban részesült. 1999-ben
a Siófokon rendezett MOL Szakmai-
Tudományos Konferencián került is-

mertetésre az eljárás, amelybõl publi-
káció készült (Kõolaj és Földgáz 33.
(133.) évfolyam, 11�12. szám, 127�
131. o.). 2002-ben a Balatonfüreden
tartott XXVI. Nemzetközi Olaj- és
Gázipari Konferencián és a Bázakerety-
tyén megrendezett OMBKE szakmai
napon ismertették eljárásukat a pályá-
zók. 2004-ben az SPE által szervezett
�14th Symposium on Improved Oil
Recovery� rendezvényen (USA, Okla-
homa, Tulsa) hangzott el ismertetés,
amely publikáció formájában is megje-
lent (SPE 89392).

A nagykanizsai Olajos Szenio-
rok Hagyományápoló Körének
rendezvényei
2006. január 31.

Akör tagjai a nagykanizsai székhe-
lyû Rotary Rt. meghívására baráti

beszélgetésen vettek részt az Rt. szék-
házában. A találkozón felavatták az
olajipar nevezetes személyiségeit meg-
örökítõ portrégyûjtemény, az Olajipari
Arcképcsarnok legújabb arcképeit, me-
lyeket Buda Ernõrõl és Cziczlavicz La-
josról készített Horváth Róbert arany-
okleveles bányamérnök. Ezt követõen a
Rotary Rt. vezetõi: Katona János ve-
zérigazgató, Czéman Miklós gazdasági
igazgató, Szlávik Tibormûszaki igazga-
tó és Magyar Gábor kútmunkálati
üzemvezetõ az rt. legutóbbi 3 évének
tevékenységérõl, eredményeirõl és a to-
vábbi elképzelésekrõl tájékoztatta a
szép számban megjelent érdeklõdõket.

2006. február 28.
Az olajos szeniorokat a nagykanizsai

Thúry GyörgyMúzeumban Száraz Csil-
la igazgató köszöntötte. A szeniorok dr.
Horváth László régész, a múzeum nyu-
galmazott igazgatója és Kunics Zsuzsa
történész vezetésével megtekintették a
közelmúltban megnyitott Emberek,
utak, kapcsolatok címet viselõ igen
reprezentatív kiállítást. A színvonalas
kiállítás elsõ része a Kis-Balaton nyu-
gati medencéje és a Mura közötti terület
történetét mutatja be az újkõkor elejétõl,
melynek anyagában a most épülõ
autópálya nyomvonalán feltárt egyedül-
álló leletek is megtalálhatóak. A kiállí-
tás második része a régióban vezetõ
szerepet betöltött Nagykanizsa város és
közvetlen környezete 18. századi fejlõ-
dését és aranykorát mutatja be.

2006. március 21.
A nagykanizsai Halis István Városi

Könyvtárban szép számban megjelent
érdeklõdõk az orenburgi gázvezeték
Huszttól Guszjátyinig terjedõ szaka-
szán végzett munkákról � az Olaj, Olaj,
Olaj c. dokumentumfilm-sorozat újabb
részeként � 2002-ben készült felvéte-
lekbõl kaphattak ízelítõt. A készülõ
filmrõl az alkotók (Kóthy Judit és M.
Topits Judit) nevében Kóthy Judit, majd
Placskó József gázmérnök, a magyar
vállalkozás elsõ számú vezetõje adott
rövid tájékoztatást. Ezt követõen a
felvételekbõl készült rövid összeállítást
vetítették le. A látottakhoz kapcsolódva
az ukrajnai vállalkozást elõkészítõ és a
munkát irányító szakemberek: Placskó
József, Bagdi Márton, Cseh Béla és
Paczuk László fûztek kiegészítéseket és
válaszoltak a feltett kérdésekre.

IPARÁGI hírek

� Fejlesztési többletforrás az EU-tól.
Az Ecostat Gazdaságelemzõ és Infor-
matikai Intézet elemzése szerint Ma-
gyarország a 2007�2013 közötti idõ-
szakban mintegy 18 milliárd euró
nagyságú fejlesztési forrásra tehet
szert a sikeres EU-s felzárkózáshoz.

� Állami vezetõk az MSZOSZ Szö-
vetségi Tanácsának ülésén. A szak-
szervezeti tisztségviselõk 2006. ja-
nuár 28-ai tanácskozásán, az
MSZOSZ kibõvített ülésén megjelent
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök,
Kiss Péter kancellária miniszter és
Csizmár Gábor foglalkoztatáspoliti-
kai és munkaügyi miniszter. (MOL
Bányász Hírlap, 2006. 64. száma.)

� A Kossuth Rádió 2006. február 9-ei
adásának reggeli mûsorában megem-
lékezett a magyar kõolaj születésnap-
járól (1937. február 9.).

� A Magyar Televízió (M2) 2006. ja-
nuár 13-ai, Zalaegerszeget bemutató
�Virágzó Magyarország� c. mûsorá-
ban a Magyar Olajipari Múzeum te-
vékenységérõl beszélt Tóth János, a
múzeum igazgatója.

� Budapest lehetne az uniós energia-
központ. Felvetõdött annak a lehetõ-
sége, hogy magyarországi pályázat
benyújtása és kedvezõ elbírálása ese-
tén Budapest lehetne az uniós ener-
giaközpont. Az Európai Bizottság el-
nöke ugyanis többek között errõl is
tárgyalt Moszkvában, javasolva és
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Újabb elismerés a soproni Köz-
ponti Bányászati Múzeumnak

AMúzeumi Világnap alkalmából
2006. május 20-án a Nemzeti Mú-

zeum kertjében került sor a �Múzeu-
mok majálisa 2006� megnyitójára és a
2005. évi pályázatok díjainak átadására.

A színvonalas kultúrmûsor után
Koncz Erika, a Nemzeti Kulturális Mi-
nisztérium helyettes államtitkára, dr.
Kovács Tibor, a Nemzeti Múzeum fõ-
igazgatója és Csécsi Pál, Budapest
Józsefváros polgármestere köszöntötte
a megjelenteket, majd ünnepélyes kere-
tek között került sor a pályázatok ered-
ményhirdetésére és a díjak átadására.

A 18 pályázat közül az Év Múzeuma
díjban részesült a debreceni és a makói
múzeum, valamint az Ópusztaszeri
Történeti Emlékpark, majd a négy kü-
löndíjazott közül elsõként Bircher Er-
zsébet, a Központi Bányászati Múzeum
igazgatója vehette át az Év Múzeuma
2005. évi pályázat Pulszky Társaság �
Magyar Nemzeti Egyesület különdíját.

Ezt követõen a díszteremben a díja-
zottak részére fogadást tartottak, ahol a
pohárköszöntõt a rendezvény egyik fõ
támogatójának, az 1990-ben alapított
Pulszky Társaság � Magyar Nemzeti
Egyesület elnöke tartotta.

Pulszky Ferenc (1814�1897) po-
litikus, régész, mûgyûjtõ, 1840-tõl az
MTA r. tagja, 1869-tõl 25 évig a
Nemzeti Múzeum igazgatója, majd

nyugdíjazása után haláláig a magyar-
országi múzeumok és könyvtárak fõ-
felügyelõje.

Dr. Horn János

Ülést tartott a Központi Bányá-
szati Múzeum Alapítvány Kurató-
riuma

2006. február 28-án tartotta össze-
vont kuratóriumi és felügyelõbizottsági
ülését a Központi Bányászati Múzeum
Alapítvány. A kiemelten közhasznú
alapítvány fenntartója az elmúlt öt év-
ben jelentõs szervezeti változáson áte-
sett Központi Bányászati Múzeumnak,
amely ma már szakmai besorolásához
méltóan az egész magyar bányászat
múltjának emlékeit õrzi, gyûjti és mu-
tatja be. Az összesen hét kiállítóhellyel
rendelkezõ múzeum 2005. évi költség-
vetési beszámolóját, mérlegét a bányá-
szat és a múzeumügy elismert szakem-
bereibõl álló kuratórium egyhangúlag
jóváhagyta.

Hasonló egyetértést mutatott a testü-
let a tervezett szakmai feladatokhoz
igazodó 2006-os költségvetési tervezet
jóváhagyásában. Ebben az évben a mú-
zeum megkezdi a Mecseki Földalatti
Múzeum részbeni felújítását, folytatja a
gánti és az oroszlányi múzeumban a
konzerválási és restaurálási munkákat.

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 50 éves jubileuma alkalmából au-
gusztus végén tudományos konferenciát
rendez a múzeum a bányavidékeken tör-
tént események bemutatásával. A konfe-
rencia anyaga kötetben is megjelenik.

A konferenciával egy idõben a témá-
hoz kapcsolódó idõszaki kiállítás is nyílik.

A 2006-os évet a múzeum egy, a
nagybányai múzeum anyagából válo-
gatott, különleges ásványokat bemutató
kiállítással zárja.

Jelentõs fejlõdés várható a múzeum-
látogatók �kiszolgálásában� is. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Számítás-
technikai Intézete, valamint Pécs, Eger
és Sopron városa konzorciumot hozott
létre egy intelligens városkalauz �City
Guide� kifejlesztésére. A PDA alapú
multimédiás megoldás alkalmazható
városi információs kézikönyvként, vá-
rosnézési program összeállításában,
virtuális idegenvezetõként. Mindhárom
városban a készülõ városkalauznak ré-
sze egy-egy múzeum is. Sopronban a
Központi Bányászati Múzeum került
be a programba. 2006 májusában lesz a
múzeumi vezetõk szakmai próbája és a
rendszer véglegesítése. A nagyközön-
ség júliustól használhatja a programot.

(Dr. Horn János)

A Fülöp-szigetek gáztávvezeté-
ket épít

Akormány azt tervezi, hogy a
Transz-Ázsiai Gáztávvezeték pro-

jekt részeként, egy 1000 km-es
gáztávvezetéket épít, melynek költ-
ségét 3 Mrd USD-ra becsülik. A
vezeték a Fülöp-szigeteken levõ
Malampayaból indulna ki, és a Brunei-
ben levõ Darussalamig terjedne.
Petroleum Economist
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célszerûnek tartva egy új partnerségi
megállapodás megkötését a biztonsá-
gos gáz- és olajszállítás megalapozása
érdekében. Magyarországnak lehetõ-
sége nyílik arra, hogy pályázzon
azért, hogy Budapesten legyen az EU
energiaellátását ellenõrzõ központja.
Tekintettel arra, hogy hazánk gázfo-
gyasztásának 80%-át Oroszországtól
kapja, különösen érdekelt abban,
hogy az uniós összefogás keretében
az ellátásbiztonság megerõsítése mel-
lett csökkentse egyoldalú függõségét
és bõvítse az alternatív energiaforrá-
sok felhasználási lehetõségeit.

� A MIX magazin májusi számának
karrier rovatában interjú jelent meg

dr. Kapolyi László egykori ipari mi-
niszterrel, a fiatal tehetségek oktatását
és képzését támogató Kelemen Gyula
és a System International Foundation
Alapítványok életre hívójával.

� Május 13-án Tatabányán rendezték
meg elsõ alkalommal a bányászkóru-
sok országos találkozóját.

� Az IMDminõsítése szerint a múlt évi
37. helyhez képest négy hellyel esett
vissza Magyarország az országok ver-
senyképességi listáján.

� A GKM az újonnan csatlakozott EU-
tagállamok számára május 4�5. kö-
zött nemzetközi konferenciát rende-
zett Budapesten a gazdasági verseny-
képességrõl és a közlekedési infra-

struktúra fejlesztési politikáról.
� Az Ecostat Gazdaságelemzõ és Infor-
matikai Intézet elõrejelzése szerint
ipari termelésünk az elõzõ évihez ké-
pest akár 7,7%-kal is emelkedhet.

� A KSH adatai szerint Magyarorszá-
gon az ipari termelés 2006 februárjá-
ban 11,6%-kal nõtt.

� 60�90 dollár/hordó olajárszint felett
hazánk gabonafeleslege gazdaságo-
san felhasználható lenne a bioetanol
elõállítására � hangzott el a Nemzet-
közi Agrárpiaci Kilátások c. budapes-
ti konferencia megnyitóján.

� ANovotrade Befektetési Nyrt.mint-
egy 40 millió eurós beruházással nap-
kollektorgyár építését tervezi. (dé)
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Épül Ausztria legnagyobb föld
alatti gáztárolója

ARAG, a WINGAS és a Gazexport
társaságok májusban szerzõdést

írtak alá a Haidach földgáztelep föld
alatti gáztárolóként való utóhasznosítá-
sára. A 2,4 Mrd m3 mennyiségig terjedõ
földgáz (Ausztria teljes éves földgáz-
szükségletének a 30%-a) tárolására ké-
pes létesítmény tervezett beruházási
költsége 251 Meuró. Ausztria legna-
gyobb, Közép-Európa második legna-
gyobb föld alatti földgáztárolójának
üzembe helyezését 2007-re tervezik. A
földgáztároló projekt magában foglalja
a föld alatti tárolót a német/osztrák gáz-
csomóponttal összekötõ (Burghausen
közelében) 800 mm átmérõjû vezeték
építését is.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Föld alatti tárolók üzemelteté-
si irányelvei az EU tagállamai
részére

2005. márciusban Brüsszelben köz-
zétették a föld alatti gáztárolók üzemel-
tetõi részére készített � jó szakmai gya-
korlatot tartalmazó � irányelveket. A
2005. április 1-jén hatályba lépett
irányelvek betartása önkéntes. Az
Európai Tárolóüzemeltetõk Szervezete,
a �Gas Infrastructure Europe� (GIE) ta-
nácsolta tagjai részére, hogy vegyék át
az irányelveket. Az Energiakereskedõk
Európai Szervezete (EFET) állásfogla-
lásában hangsúlyozta, hogy szükség
van az irányelvek átvételére, valamint
az alkalmazások piacokra történõ kiha-
tásának megfigyelésére. Egyes tagor-
szágok még a teljes �Madridi Fórum�
egyetértési nyilatkozatát várják.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Csõtávvezetékek épülnek Irak
és Irán között

Irán csõtávvezetékek létesítését és fi-
nanszírozását tervezi, hogy ellássa

olajtermékekkel a szomszédos Irakot,
valamint lehetõvé tegye az iraki nyers-
olaj fogadását. Az iraki és az iráni mi-
niszterelnök találkozása után kiadott
közlemény szerint három csõtávveze-
ték építését tervezik:
� egy 400 000 b/d kapacitású vezetéket
az iraki olajmezõkrõl az Abadan-i fi-
nomítóba (Irán Irakból 150 000 b/d
nyersolajat vásárol);

� Abadan-Basrah közötti vezeték gáz-
olaj és kerozin szállítására;

� olajtermékek szállítására szolgáló ve-
zeték az iráni Mahshrah kikötõbõl
Basrah-ba.
Az iraki olajipari miniszter közlése

szerint a vezetékek egy éven belül elké-
szülnek.
Oil and Gas Journal (Internetrõl)

LNG-terminál bõvítése és föld
alatti gáztároló építése Nagy-
Britanniában

AGrain LNG 3,3 Mt/év kapacitással
bõvíti a Medway folyó Grain szi-

getén létesített, 2005 tavaszán üzembe
helyezett LNG-fogadó terminálját. A
0,67 Mrd USD költségû bõvítéssel
(mely három tárolótartály telepítését is
tartalmazza) a kapacitás 9,8 Mt/évre
emelkedik. Az üzem bõvítésének befe-
jezését 2008-ra tervezik, amikor a Lon-
dontól 30 km-re levõ kikötõ már képes
lesz 205 000 m3 térfogatú LNG-t szál-
lító tartályhajók fogadására is.

A Scottish and Southern Energy és a
Statoil közös vállalkozásban föld alatti
gáztárolót épít Hull közelében, Ald-
brough-ban. A föld alatti tárolót kilenc
� 420 Mm3 együttes tárolókapacitású �
sókaverna kioldásával képezik ki. A ki-
lencbõl öt már 2007 októberétõl hasz-
nálható lesz, a többi pedig 2009-ben
léphet üzembe.
Petroleum Economist

Nigériában folytatják a GTL-
üzem építését

Az Escravos GTL, a Chevron Texa-
co és a Nigerian National Petrole-

um Corporation (NNPC) közös vállal-
kozása 1,7 Mrd USD értékû, 34 000
B/d kapacitású, GTL-dízelt, GTL-ben-
zint, és bizonyos mennyiségû propán-
butánt elõállító üzemet létesít. Az
üzemben a Chevron Texaco hidrogénes
technológiai eljárással és a Sasol zagy-
fázisú desztillációs konverzió eljárással
állítják elõ a GTL-termékeket föld-
gázból. A Sasol is részt vesz a létesít-
mény finanszírozásában. A gyártás-
technológiához szükséges nyersanya-
got � a 12,2 Mm3/nap �táp-gázt� � az
Escravos Gas Project 3. fázisából biz-
tosítják. Az üzem indításának idõpont-
ját a Chevron Texaco még nem közölte.
Petroleum Economist

Szénmedencékbõl és tömör kõ-
zetekbõl termelnek gázt Kana-
dában

AZiff Energy Csoport szerint a kö-
vetkezõ 7 évben a tömör kõzetek-

bõl történõ gázkitermelés meghaladhat-
ja a Ny�Kanada üledékes medencéjé-
bõl nyert 425 Mm3/nap gáztermelés
19%-át. A tanulmány becslése szerint
az új gázkészletekbõl 42%-ot, a mûkö-
dõ telepekbõl 40%-ot és az oldott kísé-
rõgázból 9%-ot fognak termelni. A tár-
saság szerint a medencék végsõ kiho-
zatali lehetõsége 7 940 Mrd m3, mely-
bõl 43%-ot már kitermeltek. A Burling-
ton Resources kanadai egysége 2005-
ben 25%-kal (1 Mrd USD-vel) kívánja
emelni tõkeráfordításait abból a célból,
hogy megnöveljék a tömör kõzetekbõl
történõ gáztermelést Ny-Alberta tarto-
mány és British Columbia mély me-
dencéinek telepeibõl.
Petroleum Economist

Örményország csökkenteni kí-
vánja a Gazprom részarányát
az ország gázpiacán

Az energiaügyi miniszter, Nika
Gilauri közlése szerint a kormány

30%-ra kívánja csökkenteni a Gazprom
csaknem 100%-os részarányát az or-
szág gázpiacán. Örményország 1,3 Mrd
m3/év földgázt fogyaszt, mely csaknem
teljes egészében Oroszországból jön
be. Az ország növelni kívánja (a jelen-
legi évi 0,5 Mrd m3-rõl 3 Mrd m3-re)
földgázimportját Azerbajdzsánból. Ez a
növelés csak akkor válik lehetõvé, ha a
Shah Deniz gázmezõ második lépcsõje
is kiépül.
Petroleum Economist

Növelik az Algéria és Olaszor-
szág közötti gáztávvezeték ka-
pacitását

ASonatrach és az ENI társaságok
közötti megállapodás alapján az

Algéria és Olaszország közötti földgáz-
távvezeték kapacitását 2012-ig 27 Mrd
m3/évrõl 33,5 Mrd m3/évre növelik. A
kapacitásnövelést két lépcsõben hajtják
végre: 2008-tól 3,2 Mrd m3/év és 2012-
ben 3,3 Mrd m3/év kapacitásnöveléssel.
Petroleum Economist

(Turkovich György)




