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Megállapítások

� 2000�2005 között mindösszesen
felhasznált fúrók száma: 646 db.

� Ilyen mértékû fúrási, kútvizsgála-
ti, lyukbefejezési, átképzési, biz-
tonságba helyezési és kútfelszá-
molási tevékenység mellett 108
darab fúrót használnak fel évente.

� Mind a fúrók átlagteljesítménye,
mind pedig maximális teljesítmé-
nyei évrõl évre növekednek.

� A görgõs fúrók mellett egyre job-
ban terjed a PDC (mûgyémánt fú-
rók) használata is.

Megjegyzés
� A fúrt méter, a fúrási idõ és a fúrási se-
besség nem minden esetben összefüggõ
érték

Fúrógyártók

� BHC = Baker Hughes Chris-
tensen

� DKG = DKG-EAST Olaj- és
Gázipari Berendezéseket
Gyártó Rt.

� LYNG = Lyng Drilling
� RH = REEDHycalog
� RBI = RockBit International �
Gearthart

� SAN = Sandvik
� SB = Smith Bits
� ST = Sii Smith Tool

Rövidítések

� cem = cementfúrás
� cem, saru = cementfúrás, saru-
fúrás

� cem, lytiszt, bcskap = cement-
fúrás, lyuktisztítás, bélés-
csõkaparás

� lytiszt = lyuktisztítás
� lyjár = lyukjárat
� ufúr = utánfúrás
� PDM = lyuktalpi csavarmotor-
ral

Id. ÕSZ ÁRPÁD
okl. olajmérnök
okl. menedzser szakmérnök
szakértõ
MOL Nyrt.
OMBKE- és SPE-tag

Magyarországi szénhidrogén-ku-
tatás és -termelés céljára mélyült
fúrások a számok tükrében
II. rész ETO: 622.24

MOL Nyrt.-nél felhasznált fúrók átlagadatai (2000�2005)

26� 111 ST DSJC 1 712,00 69,87 10,19
26� 111 BHC CR-1 1 508,50 139,49 3,65
26� 211 SAN L211 1 74,00 28,20 2,62

Összesen 3

24� 111 DKG B11 1 267,00 74,17 3,59
24� 111 BHC R1 1 50,00 12,00 4,17
24� 111 BHC CR-1 1 167,00 34,00 4,91
24� 121 DKG B12 1 30,00 11,00 2,73

Összesen 4

17 1/2� 111 DKG B11 16 768,97 67,01 11,48 cem, saru
17 1/2� 114 BHC GTX-C1 2 1419,50 55,46 25,59
17 1/2� 114 BHC GTX-PS1 1 3757,00 143,35 26,21 cem, saru
17 1/2� 121 DKG B12 1 49,00 7,70 6,36 cem, saru
17 1/2� 211 DKG B21 3 58,17 9,30 6,25 cem, saru
17 1/2� 445 BHC MAXGT-18 2 356,25 74,60 4,78

Összesen 25

Méret IADC- Gyártó Típus Meny- Fúrás
(inch) kód nyiség méter idõ sebesség Megjegyzés

(db) (m) (óra) (m/óra)

Forrás

[1] Napi jelentések, MOL Nyrt., 2000�2005.
[2] Fúrókiértékelõ lapok, MOL Nyrt., 2000�2005.
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12 1/4� 111 DKG B11 17 586,69 35,74 16,42 cem, saru
12 1/4� 117 DKG SG11 15 715,92 50,08 14,29 cem, saru
12 1/4� 117 ST FGSS+ 2 1014,50 136,00 7,46
12 1/4� 117 ST FGSS+2C 5 1905,20 169,77 11,22 cem, PDM
12 1/4� 117 ST FGXiC 2 1707,00 69,15 24,69 cem, ufúr
12 1/4� 117 ST GFXIC 2 1457,50 127,75 11,41 cem, saru
12 1/4� 117 ST XR+IC 6 1192,33 51,99 22,93 PDM
12 1/4� 117 BHC MX-C1 11 886,18 104,89 8,45 PDM
12 1/4� 131 DKG B13 4 271,75 10,71 25,37 cem, saru
12 1/4� 135 ST MGGH+C 3 312,67 48,75 6,41 PDM
12 1/4� 135 BHC GTX-G3 2 286,00 86,59 3,30 PDM
12 1/4� 137 DKG SG13 3 323,00 39,09 8,26 cem, saru
12 1/4� 215 ST SVH 2 180,00 41,40 4,35 ufúr
12 1/4� 417 BHC MX-03 1 107,00 20,33 5,26
12 1/4� 437 BHC MAXGT-P09 1 1247,00 161,20 7,74 PDM
12 1/4� 445X ST FG15T 1 1144,00 438,36 2,61 PDM
12 1/4� 445 BHC ATMGT-P18D 1 512,00 192,00 2,67
12 1/4� 517X ST FG20T 1 118,00 55,20 2,14
12 1/4� 527 BHC GT-28P 1 227,00 38,50 5,90
12 1/4� M223 ST MA74PX 1 856,00 102,00 8,39
12 1/4� M223 LYNG LD325BXH+G 1 881,00 44,66 19,73

Összesen 82

8 3/4� 111 DKG B11 6 130,00 12,41 10,48 cem, saru
8 3/4� 116 BHC GT-S1 11 936,91 119,18 7,86 cem, PDM
8 3/4� 117 DKG SG11 2 395,50 25,00 15,80
8 3/4� 117 ST FDS+ 2 1011,00 100,75 10,03 cem, PDM
8 3/4� 117 ST XR+CPS 1 1852,00 105,70 17,52
8 3/4� 117 BHC GT-SG1 1 509,00 64,09 7,94 cem, PDM
8 3/4� 117 BHC XLX-1 3 400,67 91,28 4,39 cem, PDM
8 3/4� 117 BHC MX-C1 3 940,67 75,08 12,53 cem, PDM
8 3/4� 121 DKG B12 1 cem, lytiszt, bcskap
8 3/4� 131 DKG B13 1 cem, lytiszt, bcskap
8 3/4� 417 ST FGI08 1 177,00 24,50 7,22
8 3/4� 427 ST GFI05BV 1 244,00 72,80 3,35
8 3/4� M223 ST MA74PX 1 1174,50 132,59 8,86 PDM
8 3/4� M323 BHC BD535 2 3011,50 287,50 10,47 PDM

Összesen 36

8 1/2� 111 DKG B11 4 106,33 28,17 3,77 cem, saru
8 1/2� 116 BHC GT-1 7 630,71 117,27 5,37
8 1/2� 116 BHC GT-C1 3 280,67 55,71 5,04 cem, saru
8 1/2� 116 BHC GT-LG1XL 1 156,50 112,60 1,39
8 1/2� 117 DKG SG11 7 229,71 27,13 8,47 cem, saru
8 1/2� 117 ST FGSS+2C 2 510,50 104,30 4,89 PDM
8 1/2� 117 ST MFDSSH 4 401,75 91,70 4,38 PDM
8 1/2� 117 ST GFXI 3 753,33 94,36 7,98 cem, PDM
8 1/2� 117 ST XR+ 2 304,50 88,34 3,45 lyjár
8 1/2� 117 BHC MX-1 5 456,00 60,28 7,56 PDM
8 1/2� 121 DKG B12 10 230,88 15,15 15,24 cem, saru
8 1/2� 131 DKG B13 7 37,50 6,84 5,48 cem, saru
8 1/2� 135 BHC GTX-G3 2 47,50 47,75 0,99
8 1/2� 137 DKG SG13 6 147,67 27,09 5,45 cem, saru
8 1/2� 137 ST FDGH 12 401,83 79,25 5,07
8 1/2� 137 ST MFDGH 5 497,00 80,52 6,17 PDM
8 1/2� 211 DKG B21 1 40,00 12,30 3,25 cem, saru
8 1/2� 215 ST SVH 5 147,93 5,15 4,37 cem, saru
8 1/2� 417 ST MF04 3 253,33 64,75 3,91 PDM
8 1/2� 417X ST MFSO4 1 281,00 65,87 4,27 ufúr
8 1/2� 417 BHC GT-03 4 244,25 66,65 3,66 PDM

Méret IADC- Gyártó Típus Meny- Fúrás
(inch) kód nyiség méter idõ sebesség Megjegyzés

(db) (m) (óra) (m/óra)
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8 1/2� 417 BHC MX-03 6 271,92 79,29 3,43 PDM
8 1/2� 427 BHC GT-09 2 334,50 146,00 2,29 PDM
8 1/2� 427 BHC MX-09C 3 146,83 43,00 3,41 PDM
8 1/2� 437 ST MF10T 4 400,33 149,59 2,68 PDM
8 1/2� 437X ST MF10TP 3 290,00 90,90 3,19 PDM
8 1/2� 437 ST FGiO8G 1 18,00 17,00 1,05
8 1/2� 437 BHC ATJ11H 1 101,00 75,50 1,34
8 1/2� 447X ST F15 2 127,90 90,64 1,41
8 1/2� 447X ST MF15 1 143,00 59,50 2,40
8 1/2� 447 ST MF15T 4 220,50 51,51 4,28 lyjár, PDM
8 1/2� 447X ST MF15TP 2 337,00 83,15 4,05
8 1/2� 447 BHC GT-18 3 90,00 68,00 1,32
8 1/2� 447 BHC MX-18 1 573,00 99,40 5,76
8 1/2� 517X ST F2 3 183,17 63,13 2,90
8 1/2� 517X ST MF20T 1 255,00 61,40 4,15 PDM
8 1/2� 517 BHC MX-20 1 263,00 54,89 4,79
8 1/2� 517 BHC ATJ22 1 274,00 79,00 3,47
8 1/2� 517 BHC GT-20 3 62,00 34,50 1,80
8 1/2� 537X ST MF30TP 1 118,50 56,50 2,09
8 1/2� 547 BHC GT-L30C 1 42,00 14,60 2,88
8 1/2� 547 BHC GT-L30CD 1 96,00 37,00 2,59
8 1/2� 637X ST F57OD 1 27,00 16,50 1,76
8 1/2� 647Y ST F67OD 2 NA NA NA
8 1/2� M323 BHC BD535HG5 1 3284,00 287,50 11,42 PDM
8 1/2� M333 ST M50SPX 1 1048,00 123,20 8,51 PDM
8 1/2� M433 ST M37PX 1 795,00 371,50 2,14 PDM
8 1/2� M433 ST M36HQPX 1 4187,50 849,33 4,93 PDM

Összesen 146

6 1/4� 116 BHC GT-S1 1 NA NA NA ufúr
Összesen 1

6 1/8� 116 ST FDS+P 1 606,00 142,00 4,27
6 1/8� 117 ST XR+PS 37 521,69 95,26 5,48 PDM, cem
6 1/8� 117 BHC STR-1 1 475,00 57,00 8,33
6 1/8� 117 BHC STX-1 7 420,29 72,50 5,79 PDM, cem
6 1/8� 117 BHC MX-1 1 379,00 111,00 3,41 PDM
6 1/8� 121 DKG B12 10 cem, lytiszt, bcskap
6 1/8� 547Y ST XR30YDODP 2 72,50 52,10 1,39

Összesen 59

6� 111 DKG B11 9 cem, lytiszt, bcskap
6� 116 ST FDS+ 1 13,00 4,50 2,89 cem, saru
6� 117 DKG SG11 4 42,33 12,23 3,46 cem, saru
6� 117 ST XR+ 4 116,30 66,18 1,76
6� 117 ST XR+P(S) 2 31,00 10,61 2,92 cem, saru
6� 117 BHC STX-1 4 315,00 65,90 4,78 ufúr
6� 121 DKG B12 8 18,25 3,50 6,08 cem, saru
6� 126 BHC ATJ-M4 1 21,00 24,50 0,86
6� 131 DKG B13 12 cem, lytiszt, bcskap
6� 136 ST FDGP 1 490,00 99,00 4,95
6� 137 DKG SG13 6 24,84 34,00 0,83 cem, saru
6� 141 DKG B14 22 44,00 13,33 3,30 cem, saru
6� 211 DKG B21 22 32,50 7,52 4,32 cem, saru
6� 231 ST OFM 6 cem, lytiszt, bcskap
6� 343 DKG RGR 9 cem, lytiszt, bcskap
6� 437X ST XR10T 9 190,22 57,67 3,29 ufúr
6� 437 BHC STR-09 1 103,00 93,00 1,11
6� 437 BHC STX-09 8 122,29 39,40 3,10 lyjár
6� 447X ST F15 1 71,00 33,40 2,12

Méret IADC- Gyártó Típus Meny- Fúrás
(inch) kód nyiség méter idõ sebesség Megjegyzés

(db) (m) (óra) (m/óra)
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6� 447X ST XR15T 2 116,50 83,23 1,39
6� 447X ST XR15TP 5 99,00 33,35 2,97 cem, lytisz
6� 517 BHC STR-20 2 89,90 41,80 2,15
6� 517 BHC STX-20 6 206,62 65,82 3,14
6� 517X ST XR20T 1 132,00 36,00 3,67
6� 537X ST F3 3 90,50 40,07 2,26
6� 537 ST XR30T 1 ufúr
6� 537X ST XR30TP 2 66,75 15,75 4,24 ufúr
6� 537X ST XR30TDODPD 1 37,00 18,09 2,04
6� 537X ST F30DP 1 106,00 59,70 1,78
6� 537 BHC ATJ-33 1 110,00 48,70 2,26
6� 537 BHC STR-30 3 237,33 57,80 4,11 cem
6� 537 BHC STX-30 2 153,85 79,05 1,95 ufúr
6� 547Y ST F37 1 337,00 55,30 6,09
6� 547Y ST XR30TYD 1 80,00 43,00 1,86
6� 617 BHC STX-DS40DDTDH 1 82,00 43,10 1,90 PDM
6� 627X ST F5 4 69,00 66,16 1,04 lytiszt
6� 627 ST XR40YDDPD 2 62,00 38,37 1,62
6� 627Y ST XR40YDODPD 2 68,50 33,65 2,04 PDM
6� 627Y ST XR40YDD2PD 2 43,50 30,45 1,43 PDM
6� 637Y ST XR50YDOD 1 59,70 33,40 1,79
6� 637Y ST XR50YDDPD 3 113,00 37,00 3,05
6� 637Y ST XR50YDODPD 1 101,00 34,50 2,93
6� 637 BHC STRDMS50DDT 4 101,00 38,73 2,61
6� M432 RH DS66GJN 1 731,00 181,02 4,04
6� M442 ST M16NPX 1 376,30 260,46 1,44

Összesen 184

5 7/8� 117 ST XR+ 3 cem, lytiszt, bcskap
5 7/8� 211 DKG B21 14 cem, lytiszt, bcskap
5 7/8� 221 ST OFM 1 cem, lytiszt, bcskap

Összesen 18

5 3/4� 117 BHC STR-1 1 cem, lytiszt, bcskap
5 3/4� 437 RBI C15LRG 2 cem, lytiszt, bcskap

Összesen 3

5 5/8� 341 DKG R2L 2 cem, lytiszt, bcskap
5 5/8� 341 DKG B34 4 cem, lytiszt, bcskap

Összesen 6

4 3/4� 211 DKG B21 20 cem, lytiszt, bcskap
4 3/4� 216 BHC ATJ-S4 1 cem, lytiszt, bcskap
4 3/4� 341 DKG B34 4 cem, lytiszt, bcskap

Összesen 25

4 1/8� 137 RBI SS3LSP 2 12,50 5,00 2,50 cem
4 1/8� 221 ST OFM 2 cem, lytiszt, bcskap
4 1/8� 437 RBI B15LRG 1 cem, lytiszt, bcskap

Összesen 5

3 3/4� 111 DKG B11 1 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 121 DKG B12 7 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 131 DKG B13 15 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 141 DKG B14 10 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 211 DKG B21 13 114,00 13,50 8,44 cem
3 3/4� 221 ST OFM 2 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 221 BHC DR5 1 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 417X RBI C05LSP 2 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 537 RBI C3LSP 1 11,00 10,50 1,05 ufúr

Méret IADC- Gyártó Típus Meny- Fúrás
(inch) kód nyiség méter idõ sebesség Megjegyzés

(db) (m) (óra) (m/óra)
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3 3/4� 617 RBI C4LSP 2 61,00 43,00 1,42
3 3/4� M733 RIH 221NDGSU 1 2,00 4,20 0,48 PDM

Összesen 55
Mindösszesen felhasznált fúró 2000�2005: 652 db

26� 111 ST DSJC 1 712,00 69,87 40,00
26� 111 BHC CR1 1 508,50 139,49 7,57
26� 211 SAN L211 1 74,00 28,20 2,62

Összesen 3

24� 111 DKG B11 1 267,00 74,14 3,59
24� 111 BHC R1 1 50,00 12,00 4,17
24� 111 BHC CR-1 1 167,00 34,00 10,57
24� 121 DKG B12 1 30,00 11,00 2,73

Összesen 4

17 1/2� 111 DKG B11 16 1906,00 184,50 39,73 cem, saru
17 1/2� 114 BHC GTX-C1 2 1587,00 66,30 45,83
17 1/2� 114 BHC GTX-PS1 1 3757,00 143,35 42,18 cem, saru
17 1/2� 121 DKG B12 1 49,00 7,70 6,36 cem, saru
17 1/2� 211 DKG B21 3 111,50 15,70 8,46 cem, saru
17 1/2� 445 BHC MAXGT-18 2 570,50 127,50 6,54

Összesen 25

12 1/4� 111 DKG B11 17 1114,00 102,00 37,38 cem, saru
12 1/4� 117 DKG SG11 15 1415,00 108,40 26,35 cem, saru
12 1/4� 117 ST FGSS+ 2 1480,00 172,50 15,48
12 1/4� 117 ST FGSS+2C 5 3374,00 322,10 35,15 cem, PDM
12 1/4� 117 ST FGXiC 2 2060,00 77,00 40,87 cem, ufúr
12 1/4� 117 ST GFXIC 2 1517,00 160,20 77,39 cem, saru
12 1/4� 117 ST XR+IC 6 2008,00 87,60 45,52 PDM
12 1/4� 117 BHC MX-C1 11 1498,00 230,93 31,01 PDM
12 1/4� 131 DKG B13 4 700,00 18,32 48,21 cem, saru
12 1/4� 135 ST MGGH+C 3 508,00 78,70 13,47 PDM
12 1/4� 135 BHC GTX-G3 2 306,00 102,00 3,73 PDM
12 1/4� 137 DKG SG13 3 456,50 56,00 22,89 cem, saru
12 1/4� 215 ST SVH 2 348,00 80,00 4,64 ufúr
12 1/4� 417 BHC MX-03 1 107,00 20,33 5,26
12 1/4� 437 BHC MAXGT-P09 1 1247,00 161,20 10,91 PDM
12 1/4� 445X ST FG15T 1 1144,00 438,36 6,87 PDM
12 1/4� 445 BHC ATMGT-P18D 1 512,00 192,00 2,67
12 1/4� 517X ST FG20T 1 118,00 55,20 2,14
12 1/4� 527 BHC GT-28P 1 227,00 38,50 5,90
12 1/4� M223 ST MA74PX 1 856,00 102,00 8,39
12 1/4� M223 LYNG LD325BXH+G 1 881,00 44,66 41,60

Összesen 82

8 3/4� 111 DKG B11 6 300,00 24,00 12,50 cem, saru
8 3/4� 116 BHC GT-S1 11 2274,00 305,71 19,46 cem, PDM
8 3/4� 117 DKG SG11 2 403,00 26,50 17,15
8 3/4� 117 ST FDS+ 2 1473,00 144,80 11,96 PDM
8 3/4� 117 ST XR+CPS 1 1852,00 105,70 18,78

MOL Nyrt.-nél felhasznált fúrók maximális teljesítményei (2000�2005)

Méret IADC- Gyártó Típus Meny- Fúrás
(inch) kód nyiség méter idõ sebesség Megjegyzés

(db) (m) (óra) (m/óra)

Méret IADC- Gyártó Típus Meny- Fúrás
(inch) kód nyiség méter idõ sebesség Megjegyzés

(db) (m) (óra) (m/óra)
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8 3/4� 117 BHC GT-SG1 1 509,00 64,09 7,94 cem, PDM
8 3/4� 117 BHC XLX-1 3 523,00 115,88 8,80 cem, PDM
8 3/4� 117 BHC MX-C1 3 979,00 104,40 22,64 cem, PDM
8 3/4� 121 DKG B12 1 cem, lytiszt, bcskap
8 3/4� 121 DKG B13 1 cem, lytiszt, bcskap
8 3/4� 417 ST FGI08 1 177,00 24,50 13,11
8 3/4� 427 ST GFI05BV 1 244,00 72,80 5,05
8 3/4� M223 ST MA74PX 1 1174,50 132,59 12,30 PDM
8 3/4� M323 BHC BD535 2 3298,00 381,00 32,70 PDM

Összesen 36

8 1/2� 111 DKG B11 4 217,00 48,50 8,68 cem, saru
8 1/2� 116 BHC GT-1 7 1029,00 234,00 15,57
8 1/2� 116 BHC GT-C1 3 493,00 119,60 14,72 cem, saru
8 1/2� 116 BHC GT-LG1XL 1 156,50 112,60 1,39
8 1/2� 117 DKG SG11 7 413,00 49,30 18,11 cem, saru
8 1/2� 117 ST FGSS+2C 2 577,00 156,00 10,13 PDM
8 1/2� 117 ST MFDSSH 4 490,00 131,50 6,70 PDM
8 1/2� 117 ST GFXI 3 1008,00 146,00 11,38 PDM
8 1/2� 117 ST XR+ 2 372,00 142,67 7,32
8 1/2� 117 BHC MX-1 5 787,00 102,60 54,77 PDM
8 1/2� 121 DKG B12 10 341,00 36,88 12,10 cem, saru
8 1/2� 131 DKG B13 7 89,00 12,50 18,89 cem, saru
8 1/2� 135 BHC GTX-G3 2 57,00 58,50 1,02
8 1/2� 137 DKG SG13 6 400,00 57,70 9,28 cem, saru
8 1/2� 137 ST FDGH 12 863,00 154,00 14,60
8 1/2� 137 ST MFDGH 5 1091,00 126,00 8,66 PDM
8 1/2� 211 DKG B21 1 40,00 12,30 3,25 cem, saru
8 1/2� 215 ST SVH 5 401,00 8,80 9,09 cem, saru
8 1/2� 417 ST MF04 3 552,00 97,21 10,00 PDM
8 1/2� 417X ST MFSO4 1 281,00 65,87 5,29 ufúr
8 1/2� 417 BHC GT-03 4 293,00 70,10 5,59 PDM
8 1/2� 417 BHC MX-03 6 772,00 123,70 6,56 PDM
8 1/2� 427 BHC GT-09 2 435,00 225,00 3,49 PDM
8 1/2� 427 BHC MX-09C 3 217,00 88,70 6,25 PDM
8 1/2� 437 ST MF10T 4 721,30 196,50 20,00 PDM
8 1/2� 437X ST MF10TP 3 558,00 157,80 5,21 PDM
8 1/2� 437 ST FGiO8G 1 18,00 17,00 1,05
8 1/2� 437 BHC ATJ11H 1 101,00 75,50 1,34
8 1/2� 447X ST F15 2 206,80 90,27 2,29
8 1/2� 447X ST MF15 1 143,00 59,50 2,40
8 1/2� 447 ST MF15T 4 490,00 101,90 5,18 PDM
8 1/2� 447X ST MF15TP 2 367,00 86,10 5,51
8 1/2� 447 BHC GT-18 3 156,00 112,00 1,39
8 1/2� 447 BHC MX-18 1 573,00 99,40 6,36
8 1/2� 517X ST F2 3 233,50 74,30 4,01
8 1/2� 517X ST MF20T 1 255,00 61,40 4,15 PDM
8 1/2� 517 BHC MX-20 1 263,00 54,89 4,99
8 1/2� 517 BHC ATJ22 1 274,00 79,00 4,18
8 1/2� 517 BHC GT-20 3 125,00 72,20 2,07
8 1/2� 537X ST MF30TP 1 118,50 56,50 2,09
8 1/2� 547 BHC GT-L30C 1 42,00 14,60 2,88
8 1/2� 547 BHC GT-L30CD 1 96,00 37,00 2,59
8 1/2� 637X ST F57OD 1 27,00 16,50 1,76
8 1/2� 647Y ST F67OD 2 NA NA NA
8 1/2� M323 BHC BD535HG5 1 3284,00 323,59 26,63 PDM
8 1/2� M333 ST M50SPX 1 1048,00 123,20 17,69 PDM
8 1/2� M433 ST M37PX 1 795,00 371,50 2,14 PDM
8 1/2� M433 ST M36HQPX 1 4187,50 849,33 11,51 PDM

Összesen 146

Méret IADC- Gyártó Típus Meny- Fúrás
(inch) kód nyiség méter idõ sebesség Megjegyzés

(db) (m) (óra) (m/óra)
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6 1/4� 116 BHC GT-S1 1 NA NA NA ufúr
Összesen 1

6 1/8� 116 ST FDS+P 1 606,00 142,00 4,27
6 1/8� 117 ST XR+PS 37 1105,00 165,00 16,67 PDM, cem
6 1/8� 117 BHC STR-1 1 475,00 57,00 8,33
6 1/8� 117 BHC STX-1 4 822,00 148,10 16,55 PDM, cem
6 1/8� 117 BHC MX-1 1 379,00 111,00 3,41 PDM
6 1/8� 121 DKG B12 10 cem, lytiszt, bcskap
6 1/8� 547Y ST XR30YDODP 2 86,00 52,80 1,63

Összesen 59

6� 111 DKG B11 9 cem, lytiszt, bcskap
6� 116 ST FDS+ 1 13,00 4,50 2,89 cem, saru
6� 117 DKG SG11 4 49,00 17,00 4,44 cem, saru
6� 117 ST XR+ 4 234,00 135,00 3,23
6� 117 ST XR+P(S) 2 60,00 9,61 6,24
6� 117 BHC STX-1 4 315,00 65,90 4,78 ufúr
6� 121 DKG B12 8 31,50 6,00 5,25 cem, saru
6� 126 BHC ATJ-M4 1 21,00 24,50 0,86
6� 131 DKG B13 12 cem, lytiszt, bcskap
6� 136 ST FDGP 1 490,00 99,00 4,95
6� 137 DKG SG13 6 54,00 13,50 5,29 cem, saru
6� 141 DKG B14 22 48,00 11,50 8,00 cem, saru
6� 211 DKG B21 22 47,00 16,00 6,40 cem, saru
6� 231 ST OFM 6 cem, lytiszt, bcskap
6� 343 DKG RGR 9 cem, lytiszt, bcskap
6� 437X ST XR10T 9 455,00 129,00 7,03 ufúr
6� 437 BHC STR-09 1 103,00 93,00 1,11
6� 437 BHC STX-09 8 383,00 93,00 10,00 lyjár
6� 447X ST F15 1 71,00 33,40 2,12
6� 447X ST XR15T 2 203,00 149,50 1,77
6� 447X ST XR15TP 5 146,50 68,41 4,10 cem, lytisz
6� 517 BHC STR-20 2 140,80 64,00 2,75
6� 517 BHC STX-20 6 676,00 137,40 11,12
6� 517X ST XR20T 1 132,00 36,00 3,67
6� 537X ST F3 3 129,00 52,60 2,62
6� 537 ST XR30T 1 ufúr
6� 537X ST XR30TP 2 126,50 25,50 5,66 ufúr
6� 537X ST XR30TDODPD 1 37,00 18,09 2,04
6� 537X ST F30DP 1 106,00 59,70 1,78
6� 537 BHC ATJ-33 1 110,00 48,70 2,26
6� 537 BHC STR-30 3 391,00 74,00 5,36 cem
6� 537 BHC STX-30 2 190,70 97,10 5,52 ufúr
6� 547Y ST F37 1 337,00 55,30 7,40
6� 547Y ST XR30TYD 1 80,00 43,00 1,86
6� 617 BHC STX-DS40DDTDH 1 82,00 43,10 1,90 PDM
6� 627X ST F5 4 87,00 126,55 1,71 lytiszt
6� 627 ST XR40YDDPD 2 72,00 44,53 1,62
6� 627Y ST XR40YDODPD 2 78,00 36,10 2,50 PDM
6� 627Y ST XR40YDD2PD 2 57,00 35,80 2,27 PDM
6� 637Y ST XR50YDOD 1 59,70 33,40 3,30
6� 637Y ST XR50YDDPD 3 158,00 42,50 3,95
6� 637Y ST XR50YDODPD 1 101,00 34,50 2,93
6� 637 BHC STRDMS50DDT 4 101,00 38,73 2,61
6� M432 RH DS66GJN 1 731,00 181,02 9,00
6� M442 ST M16NPX 1 386,30 260,46 7,66

Összesen 184

Méret IADC- Gyártó Típus Meny- Fúrás
(inch) kód nyiség méter idõ sebesség Megjegyzés

(db) (m) (óra) (m/óra)
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5 7/8� 117 ST XR+ 3 cem, lytiszt, bcskap
5 7/8� 211 DKG B21 14 cem, lytiszt, bcskap
5 7/8� 221 ST OFM 1 cem, lytiszt, bcskap

Összesen 18

5 3/4� 117 BHC STR-1 1 cem, lytiszt, bcskap
5 3/4� RBI C15LRG 2 cem, lytiszt, bcskap

Összesen 3

5 5/8� 341 DKG R2L 2 cem, lytiszt, bcskap
5 5/8� 341 DKG B34 4 cem, lytiszt, bcskap

Összesen 6

4 3/4� 211 DKG B21 20 cem, lytiszt, bcskap
4 3/4� 216 BHC ATJ-S4 1 cem, lytiszt, bcskap
4 3/4� 341 DKG B34 4 cem, lytiszt, bcskap

Összesen 25

4 1/8� RBI SS3LSP 2 12,50 5,00 2,50 cem
4 1/8� 221 ST OFM 2 cem, lytiszt, bcskap
4 1/8� 437 RBI B15LRG 1 cem, lytiszt, bcskap

Összesen 5

3 3/4� 111 DKG B11 1 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 121 DKG B12 7 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 131 DKG B13 15 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 141 DKG B14 10 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 211 DKG B21 13 169,00 16,50 12,00 cem
3 3/4� 221 ST OFM 2 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 221 BHC DR5 1 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 417X RBI C05LSP 2 cem, lytiszt, bcskap
3 3/4� 537 RBI C3LSP 1 11,00 10,50 1,05 ufúr
3 3/4� 617 RBI C4LSP 2 72,00 43,30 1,69
3 3/4� M733 RH 221NDGSU 1 2,00 4,20 0,48 PDM

Összesen 55

Méret Mennyiség gyártónként (db) Összesen
(inch) DKG BHC ST SAN RBI RIH LYNG (db)
26� 1 1 1 3
24� 2 2 4

17 1/2� 20 5 25
12 1/4� 39 17 25 1 82
8 3/4� 10 20 6 36
8 1/2� 35 46 65 146
6 1/4� 1 1
6 1/8� 10 9 40 59
6� 92 33 58 1 184

5 7/8� 14 4 18
5 3/4� 1 2 3
5 5/8� 6 6
4 3/4� 24 1 25
4 1/8� 2 3 5
3 3/4� 46 1 2 5 1 55

Összesen 298 137 203 1 10 2 1 652

Felhasznált fúrók összesen (2000�2005)

Méret IADC- Gyártó Típus Meny- Fúrás
(inch) kód nyiség méter idõ sebesség Megjegyzés

(db) (m) (óra) (m/óra)
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A közös európai energia-
politika kialakítását célzó
felgyorsult munka legfon-
tosabb dokumentumai

Aközös európai energiapoli-
tika kérdése az Unió szá-
mára nem könnyen meg-

oldható feladat, mivel rendezése
számtalan mûszaki�gazdasági�po-
litikai összefüggés megoldását is
jelenti. Ilyen például a környezet-
védelmi politika, aminek kialakítá-
sában az Unió komoly hatáskörrel
bír. E hatáskörét az elmúlt idõszak-
ban egyre gyakrabban és határozot-
tabban használja az energiapolitika
befolyásolásában, a nemzeti kor-
mányok teljes autonómiájának ke-
zelésében. Emellett az EU struktu-
rális energiapolitika terén megszer-
zett hatásköre lehetõvé teszi szak-
politikai ajánlások készítését, vala-
mint a pénzalapok elosztását is fel
tudja használni az energiatechnoló-
giák fejlesztésére. A közös energia-
politika kialakításának legnagyobb
akadálya ma még azonban az adó,
és ezen keresztül az egységes elve-
ken alapuló egységes árpolitika be-
vezetéséhez kapcsolódó és szüksé-
ges, a tagállamok közötti teljes
konszenzus hiánya, amelynek fel-

oldására számtalan intézkedés van
folyamatban.

A dokumentumok rögzítik a kö-
zös energiapolitika legfontosabb ál-
talános megállapításain alapuló is-
mérveket, célkitûzési prioritásokat
és a végrehajtáshoz kapcsolódó el-
várásokat.

Az európai energiapolitika
fõbb jellemzõi

A kérdéskör tisztázása szükséges
ahhoz, hogy a feladatokat és megol-
dásuk lehetõségeit meg lehessen
határozni! A fõbb jellemzõk az EU-
ban is természetesen számos eset-
ben egybeesnek az energiaimporttal
kapcsolatos �világtendenciákkal� �
néhány �specifikusnak� mondható
földrajzi adottsággal kiegészülve:
� nemzeti és közösségi érdekek nem
teljes körû összehangoltsága;

� növekvõ energiaigények és ezen be-
lül növekvõ erõmûvi felhasználás;

� saját források elégtelensége � nö-
vekvõ importigények;

� nehezedõ termelési, szállítási fel-
tételek és az ebbõl adódó költség-
növekmények;

� az energiaimport világszerte nö-
vekvõ drágulása � az olajárban je-
lentkezõen;

� a fogyasztó és forráshelyek közöt-
ti távolságok növekednek;

� erõs közszolgálati kötelmek, in-
tenzív környezetvédelmi elvárá-
sokkal párosulva;

� a szektorban domináns a saját
kockázatú befektetés növekedése
és ebbõl adódóan az állami sze-
repvállalás csökkenése;

� az alternatív energiaforrások nö-
vekvõ szerephez való jutása � a
kapcsolódó árverseny és a tech-
nikai-technológiai és árkorlátok
erõteljes érvényesülése;

� kedvezõ � és döntõen ma még
nemzeti! � állami gazdaságpoliti-
ka és ehhez kapcsolódó növekvõ
hatékonyságú szabályozórendsze-
rek életbe léptetése és érvénye-
sülése;

� dinamikusan bõvülõ belsõ piaci és
nemzetközi kooperációk a Riói
Egyezmény, a ma már lassan
�lejáró� Energia Charta és az
egyre erõteljesebben érvényesülõ
energiapiaci liberalizációt is jelen-
tõ TPA (Third Party Acces) elv
alapján.
Az elõbbiek figyelembevételével

az energiapolitikával kapcsolatos
Közösségi álláspont alapjának két
dokumentum tekinthetõ, amelyek
közül az egyik a Bizottság 1997.
április 23-án megjelent nyilatkozata
�Áttekintés az energiapolitikáról
és feladatairól�[1] címmel, vala-
mint ezt követõen az 1997. decem-

CSÁKÓBEÁTA
szakközgazdász,
történelem�könyvtár szakos
tanár,
Országgyûlési Könyvtár
Képviselõtájékoztatási Osztálya.

Az I. részben a �történeti áttekintés� során a kapcsolódó dokumentumokra a
hivatkozások megtörténtek. Ezek száma a mai napig � 2006-ig � nem is kevés, és
a hivatkozások is csak a leglényegesebb �fordulópontokat� jelentõ anyagokra tér-
tek ki. A témához kapcsolódóan néhány dokumentumnak kiemelkedõ jelentõsé-
get lehet � és alighanem kell is! � tulajdonítani, így ezeket indokolt részletesebben
is bemutatni. Az EU a közös energiapolitika terén kialakult szabályozás hiányát a
kilencvenes években gyors ütemben korrigálta, és a már említett Fehér és Zöld
Könyveket követõen számos jelentés, nyilatkozat, irányelv és közös állásfoglalás
látott napvilágot. Az egyre nagyobb feszítõ erõvel jelentkezõ energiaellátási prob-
lémák megoldása érdekében 1997 után különösen felgyorsult az EU ezen szakte-
rületi tevékenysége. Ebben a fejezetben ezekbõl a �felgyorsult� aktivitást repre-
zentáló dokumentumokból mutatom be a legfontosabbakat témánként � azon be-
lül idõrendi sorrendet követve �, és a nagy mennyiségre való tekintettel természe-
tesen a teljesség igénye nélkül.

Az európai energiapolitika
II. rész

ETO: 620.9
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ber 3-án a Tanács elé terjesztett energiaszektorra vonat-
kozó keretprogram-tervezet[2].

A Nyilatkozatban a Bizottság a közös energiapoliti-
kával kapcsolatos prioritások figyelembevételével a
következõ témákra helyezte a hangsúlyt:
� a biztonságos energiaellátásra való törekvés a növek-
võ külsõ függõség folyamatos féken tartása és a leg-
minimálisabb szintre való csökkentése mellett,

� az energiapiaci belsõ integrációs folyamat megköny-
nyítése és az európai ipar versenyképességének javítá-
sa a vonatkozó biztonsági, minõségi, valamint a folya-
matos ellátás követelményeinek figyelembevételével,

� a fenntartható fejlõdés biztosítása az energia ésszerû
felhasználásával és a megújuló energiaforrások minél
szélesebb körû bevonásával, valamint

� az energiaszektoron belüli kutatás-fejlesztés, vala-
mint az ehhez kapcsolódó programok támogatása.
A dokumentum emellett egyértelmûen bírálta az eu-

rópai intézményeket, amiért az alapítószerzõdés aláírá-
sa óta az energiapolitikával kapcsolatban nem történt
semmilyen közösségi szintû jogi szabályozás. Ennek
hiányában ugyanis a szektor szabályozása eddig a Kö-
zösségek egyéb politikájával � pl. külkapcsolatok, bel-
sõ piac, környezetvédelem � együtt történt, ami a transz-
parencia teljes hiányának kialakulásához vezetett.

A Nyilatkozat ugyanakkor fontosnak tartotta kiemel-
ni a Közösségek és a tagállamok közötti energiapoliti-
kai együttmûködés további erõsítését, a biztonságos
energiaellátás feltételrendszerének kidolgozását. Ez
utóbbi megvalósítására javaslatokat is tesz, amelyek
közül a legfontosabbak a következõk:
� az energiaforrások diverzifikációs politikájának át-
gondolása és kidolgozása, figyelembe véve a forrás-
oldali és szállítási technikai-technológiai és gazdasá-
gi lehetõségeket;

� az ellátó országokkal kialakított jó kapcsolat további
elmélyítése, szorosabbá tétele, ill. ha lehetséges, ak-
kor hatékony új kapcsolatrendszerek kiépítése;

� a kutatás-fejlesztés és a felhasználás nemzeti és kö-
zösségi szintû, dinamikusan növekvõ támogatása a
megújuló energiaforrások és a felhasználás hatékony-
ságának növelése területén;

� a hatékony energiafelhasználás érdekében programok
kidolgozása és azok megvalósításának támogatása;

� a segély- és kooperációs programok, valamint a tech-
nikai segítségnyújtás intézményeinek kialakítása;

� együttmûködés és szorosabb összhang kialakítása
egyes közösségi politikákkal, így például az EU kül-
kapcsolati rendszerével, kül- és biztonságpolitikájá-
val, valamint környezetvédelmi politikájával;

� a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás, az
EU-nak ezekben a szervezetekben való hatékony kép-
viselete,

� válságintézkedési tervek kidolgozása és elfogadása.
Az energiapiac liberalizációjával kapcsolatban a

Nyilatkozat jogalkotási kezdeményezéseket is tartal-
maz, különös tekintettel a villamosenergia- és a gáz-
piacra, valamint kitér az energiaipari befektetések fi-
nanszírozási módjaira. Példaként említhetõ a transz-
európai energiahálózat kialakítása, amiben a Strukturá-
lis Alapok támogatásán túl a dokumentum szerzõi le-
hetséges pénzügyi forrásként számítanak az EIB[3], az
EIF[4], az ECSC[5] és az EURATOMOT[6] segítsé-
gére is.

A fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos fejezetben a
dokumentum kiemeli az energiapolitikának a környe-
zet védelmével való szoros kapcsolatát, e politikák
összeegyeztetésének szükségességét. Az együttmûkö-
dés alapjának az energia ésszerû és hatékony felhaszná-
lásának gondolatát és az új, valamint a megújuló ener-
giaforrásoknak a gazdasági életben való nagyobb mér-
tékû felhasználását javasolja.

1998. április 29-én jelent meg a Bizottság újabb do-
kumentuma az Európai Unió energiapolitikájáról
�Energiahatékonyság az Európai Közösségben: Az
energia ésszerû felhasználásának stratégiája� cím-
mel.[7] A dokumentum egyértelmû politikai és gazda-
ságossági állásfoglalás az energiafelhasználás rövid és
közép távú, gazdaságos felhasználásával kapcsolatban.
Kiemeli az energiahatékonyság gazdasági jelentõségét,
amivel egyúttal indokolja a területre szóló befektetések
szükségét, felveti az energiapolitika európai szintû át-
gondolásának és tervezésének elkerülhetetlenségét, va-
lamint hangsúlyozza az Európai Uniónak a nemzeti és
regionális szervezetekkel történõ együttmûködésének
fontosságát. A dokumentum elkészítésének nem titkolt
célja volt egy olyan közösségi szintû vita generálása,
aminek eredménye egy részletes akcióprogram kidol-
gozása volt. Ezért a Nyilatkozat számba veszi a már ér-
vényben lévõ energiahatékonysági intézkedéseket és
programokat, amelyek a következõk:
� már elindult és mûködõ technológiai programok,
mint pl. a JOULE-THERMIE[8] program,

� az EU SAVE néven futó energiatakarékossági prog-
ramja (jelenleg SAVE II[9] néven), valamint

� jól mûködõ nemzetközi együttmûködési progra-
mok, mint pl. a PHARE[10] vagy a SYNERGIE[11]
programok.
Az energia hatékony felhasználásának érdekében a

dokumentum meghatározza azokat a feladatokat, ame-
lyek megvalósítására nagyobb hangsúlyt kellene fek-
tetni. Ilyen feladat pl.:
� az új technológiákkal felszerelt energiatakarékos
épületek építése;

� a CO2-kibocsátásról szóló 93-as[12] direktíva
felülvizsgálata;
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� az energiatakarékos háztartási eszközök széles körû
elterjesztése;

� az energiatakarékossággal kapcsolatos információk
hatékonyabb terjesztése;

� az elérendõ energiahatékonyságot növelõ cél érdeké-
ben speciális pénzügyi eszközök biztosítása, különös
tekintettel a villamosenergia- és gázszektor ener-
giahatékonyságának növelésére, valamint az ún.
energia-menedzsment fejlesztésére, a technológiai
közbeszerzésekben való együttmûködésre.
A dokumentum erõteljesebb fellépést szorgalmaz az

EU intézményeinek részérõl, és ezzel együtt javaslatot
tesz egy közös állásfoglalás kidolgozására � együttmû-
ködve a törvényhozókkal és az e területen érdekeltek-
kel. Ezzel együtt továbbra is elengedhetetlenül szüksé-
gesnek tartja a tagállamok saját energiapolitikájának
fejlesztését, összhangban a Közösség politikájával és
stratégiai céljaival.

A dokumentum készítõi javasolják továbbá egy
olyan stratégiai program kidolgozását is, aminek alapja
az Európai Unió közös politikáival való egyeztetés, így
például a regionális, a közlekedési, a pénzügyi, környe-
zetvédelmi, kutatás-fejlesztési politikával és nem utol-
sósorban a biztonságpolitikai alapelvek és stratégiai
elképzelések figyelembevételével.

A nyilatkozat megjelenését követõen a Bizottság
1998. július 1-jén terjesztette a Tanács elé az EK és az
USA közötti energiahatékonysági programot kidol-
gozó konferencia eredményeit tartalmazó dokumentu-
mát[13], az �Energy Star� program elindítására[14]
Ennek eredményének tekinthetõ a Tanács által 1998.
december 7-én elfogadott, a Közösségek energiahaté-
konyságáról szóló dokumentuma[15].

1996-ban és 1998-ban jelent meg az EU közös ener-
giapiacát meghatározó � és már konkrét feladatok elõ-
írását is tartalmazó � legfontosabb két direktíva, az Eu-
rópai Parlament és a Tanács 1996. december 19-i
96/92/ek irányelve a villamos energia belsõ piacára
vonatkozó közös szabályokról[16], valamint az Euró-
pai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i 98/30/ek
irányelve a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös sza-
bályokról[17] címmel.

A fejezet elején említett, 1997 végén a Tanács elé
terjesztett keretprogram-tervezet 1998. december 14-
én már Tanácsi határozatként [18] jelent meg.

A keretprogram a már korábban részletezett priori-
tási elvek mellett kihangsúlyozza a koordinációt lehe-
tõvé tevõ átláthatóság követelményének biztosítását is.
A keretprogramnak nem volt és nem is lehetett felada-
ta pótolni a közösségi és a tagállamok kezdeményezé-
seit, ugyanakkor arra törekedett, hogy ezeket a terveket
összehangolja. Ezért megjelölte az alapfeladatokat:

� erõsíteni az energiaszektoron belüli nemzetközi
együttmûködést,

� elõsegíteni a megújuló energiaforrások egyre széle-
sebb körû felhasználását,

� támogatni az energiaforrások közösségi szintû haté-
kony és ésszerû felhasználását,

� ösztönözni a környezetbarát technológiák alkalmazá-
sát,

� javítani a nukleáris energia biztonságos felhasználását
és a radioaktív hulladékok kezelésének ellenõrizhe-
tõsége érdekében szorosabb együttmûködés kialakí-
tása szükséges Oroszországgal és a FÁK-államokkal,

� a piaci fejlõdés, ezen belül az energiapiaci trendek fo-
lyamatos ellenõrzése, az azoknak megfelelõ és kap-
csolódó jogszabályok megalkotása és az ETAP[19]
program keretében egy mindenki által elérhetõ és el-
ismert energetikai terminológiai rendszer kidolgo-
zása.
A Bizottság minden évben jelentésben köteles tájé-

koztatni a Parlamentet és a Tanácsot a keretprogram
végrehajtási helyzetérõl. Minden harmadik évet köve-
tõen a Bizottság független szakértõk bevonásával is ér-
tékeli az eredményeket. Egy évvel a keretprogram lejá-
rati határidejét megelõzõen a Tanácsnak is kötelessége
felülvizsgálni a keretprogram megvalósulását. A Bi-
zottság ennek szellemében már az 1997-ben megjelent
éves jelentésében elõre jelezte pl. a gázipar területén
jelentkezõ azon adminisztratív, pénzügyi és a környe-
zet védelmével összefüggõ problémákat, amelyekre a
Közösségnek belátható határidõn belül választ kell ad-
nia. Ennek hatására meg is kezdõdött a szektorra vo-
natkozó irányelvek felülvizsgálata � amelynek eredmé-
nyei a késõbb megjelenõ irányelvekben realizálódtak.

1999-ben a Romano Prodi által vezetett új összeté-
telû Bizottság elsõ lépései között szerepelt a fõigazga-
tóságok feladatköreinek felülvizsgálata és a szükséges
átalakítások megtétele. Így az energiapolitikával és
szállítással kapcsolatos új fõigazgatóság 2000. január
1-jén kezdte meg mûködését. Ebben az évben számos
új dokumentum jelent meg az energiapolitika területé-
rõl. Ilyen volt például a Bizottság �Stratégiai célok:
Formálódó Európa (2000�2005)� címû dokumentu-
ma[20], amiben újra megfogalmazódott a közös ener-
giapolitika szorosabb összehangolásának igénye. Az
egyre intenzívebben jelentkezõ energiaellátási problé-
mák nyomására ezt követõen felgyorsultak az EU-
energiapolitika átfogó kérdéseivel kapcsolatos
intézkedései � amelyek a nagy súlyú �Zöld Könyv�-
ekben fogalmazódtak meg, és amelyek a munkavégzés
során kiegészültek a végrehajtás részleteivel
foglalkozó további anyagokkal (ld. pl. a �Bizottsági
Közlemények�-et, programokat stb.).
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2000. március 23�24. között a lisszaboni EU-csúcs-
értekezlet legfontosabb kérdése az energiapiac libe-
ralizációs folyamatának meggyorsítása volt. Az érte-
kezlet záródokumentuma a feladatok megvalósításának
céldátumaként 2005-öt jelölte meg. Ennek figyelembe-
vételével a Bizottság a szektorra vonatkozó feladatokat
elfogadta, és a 2000 novemberében megjelent Zöld
Könyvében[21] nyilvános vitára bocsátotta. (Az EU
gyakorlatában a �Zöld Könyv� egy adott témakör kon-
zultációs vitaanyaga, amely késõbb alapjául szolgál a
döntés-elõkészítési céllal összeállításra kerülõ �Fehér
Könyv�-nek!). E legnagyobb gazdasági, energiapoliti-
kai kérdést tisztázó anyagban (amely számunkra is a
legjelentõsebb költségkihatással bíró technikai-techno-
lógiai-gazdasági fejlesztési kérdéseket vet fel � ezért
indokolt a részleteit is megismerni!) olyan kérdések ke-
rültek megvitatás után összegzésre, mint:
� Mi legyen a stratégia a külsõ energiaforrásoktól való
függõség kérdésében?

� Milyen irányvonalat kövessenek a liberalizált ener-
giapiac érdekében Európában?

� Mi a szerepe az adózási rendszernek és az állami tá-
mogatásoknak?

� Milyen kapcsolatok legyenek a termelõ országokkal?
� Milyen energiakészletezési politikát folytassanak?
� Hogyan lehetne az energiaellátó hálózatokat fejlesz-
teni?

� Hogyan kellene támogatni a megújuló energiaforrá-
sokat?

� Mivel a nukleáris energia is egy eleme a vitának, kér-
dés, hogy az Európai Közösség hogyan találhat meg-
oldást a nukleáris hulladékok problémájára, megerõ-
sítve a nukleáris biztonságot és fokozva a jövõ reak-
torainak kutatását?

� Hogyan kellene az Európai Uniónak küzdeni a klíma-
változás ellen, és ebben a kérdésben az energiatakaré-
kosság milyen szerepet játszik?

� A bioüzemanyagokkal kapcsolatban az Európai Kö-
zösségnek kellene, hogy legyenek céljai, és ha igen,
akkor milyen formában?

� Kellene-e ösztönzõ vagy szabályozó intézkedéseket
hozni az energiatakarékosság növelése érdekében az
épületeknél, építményeknél?

� Hogyan kellene ösztönözni az energiatakarékosság
növelését a szállítási�közlekedési szektorban? (Pl.
milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az
utak helyett a vasutakat használják áruszállításra, és
hogy csökkentsék a gépkocsihasználatot a városok-
ban?)

� Mi a teendõ egy, a jövõben is fenntartható energiael-
látó rendszer kialakítása érdekében, és ezzel kapcso-
latban hogyan kellene elõkészíteni az energiaellátás
jövõbeni lehetséges változatait?

Mivel tényként kell kezelni, hogy az EU külsõ ener-
giafüggõsége továbbra is növekvõ tendenciát mutat, a
Zöld Könyv errõl a következõket állapítja meg:
� Jelenleg az összenergia-felhasználás 50%-a import,
és ha az EU semmit sem tesz ennek mérséklésére, ak-
kor 2030-ra ez meghaladhatja a 70%-ot is. Ez hosz-
szabb távon az EU világgazdasági szerepének gyen-
güléséhez vezet. A folyamatos és biztonságos ener-
giaellátás egyik lehetséges megoldásaként a diverzi-
fikáció szélesebb körû kiterjesztésére van szükség.

� Fontos � olyan �kiinduló� � adatokat is rögzít, ame-
lyek a további konkrét intézkedések tárgyát képezik,
mint pl.:
� A kõolajimport 45%-a a Közel-Keletrõl származik,
a földgáz 40%-a pedig Oroszországból importált
gáz.

� Az EU-ban ma az összes energiafelhasználás 5,6%-
a megújuló energia, és a cél, hogy ezt az arányt
2010-ig 12%-ra növeljék; a villamosáram-termelés
35%-át a nukleáris erõmûvek adják.

� Az emberi tevékenységgel összefüggõ CO2-kibo-
csátás 94%-a az energiaszektorral kapcsolatos, en-
nek 90%-a a szállítási�közlekedési szektorból szár-
mazik.

� Az EU a Kiotói Protokollnak megfelelõen ugyan
vállalta, hogy 1990 és 2010 között 8%-kal csökken-
ti a kibocsátást, ugyanakkor a kibocsátás ugyanezen
idõszak alatt 5%-kal nõtt.

� A Zöld Könyvben felvetett problémák egyeztetését
követõen az Európai Parlament válaszul 2001. no-
vember 15-én kiadott egy ideiglenes jegyzõköny-
vet[22], amely az EU megoldandó energetikai kér-
déseit 20 pontba sorolta, továbbá rögzíti a Parla-
ment álláspontját és a kapcsolódó fontosabb felada-
tokat, valamint további 58 pontban a tennivalókat
részletezi.
A Zöld Könyv megjelenése élénk vitát váltott ki,

amelynek lezárására a 2002 márciusában megrendezett
barcelonai EU-csúcsértekezleten került sor.

2002 elején jelent meg az �Intelligens Energia
Európáért� többéves program elfogadásáról szóló
Parlamenti és Tanácsi Határozat[23] a 2003�2006 kö-
zötti idõszakra vonatkozóan, amely a közép- és hosszú
távú energiastratégiai prioritásokra helyezi a fõ hang-
súlyt, és célja, hogy a fenntartható fejlõdés biztosítása
mellett konzerválja a természeti erõforrásokat. A prog-
ram 2007 és 2013 között 730 millió eurót költ az ener-
giatakarékossággal, energiahatékonysággal, megújuló
energiaforrásokkal és az EU, Bulgária, Horvátország,
Liechtenstein, Izland, Norvégia és Románia közlekedé-
sének energetikai vonatkozásaival kapcsolatos kutatá-
sokra. Az �Intelligens Energia Európáért� program a
közösségi nem technológiai jellegû támogatások leg-
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fõbb eszköze, és mint ilyen, lényegében az ALTENER,
a SAVE és a SYNERGY programok folytatása. Ennek
megfelelõen a programot négy speciális terület köré
csoportosították:
� energiafelhasználás és -kereslet menedzsment
(SAVE12-9),

� új és megújuló energiaforrások (ALTENER[24]),
� közlekedési energiával kapcsolatos kérdések
(STEER),

� megújuló energiaforrások és az energiatakarékosság
nemzetközi szintû támogatása (COOPENER).

2002. június 26-án jelent meg a Bizottság nyilatkozata
�Az energiaellátás biztonságáról� szóló, 2000-ben
megjelent Zöld Könyv[25] által felvetett és operatív
végrehajtandó feladatokat is tartalmazó 13 témakörrõl.

Ezt követõen gyors egymásutánban következtek az
irányelvek (2002/91 � 2003/54/EK � 2003/55/EK �
2003/30/EK � 2006/32/EK � ld. I. rész [13], [15], [16],
[17], [20] irodalmi hivatkozást), a már címében is je-
lentõs definíciójú 2006. évi Bizottsági Határozat[26]
és a további feladatokat részletezõ-pontosító Zöld
Könyvek (ld. a I. rész 18�19. irodalmi hivatkozását).

A közös energiapolitika legfontosabb té-
makörei és feladatai

A közös energiapolitika és stratégia legfontosabb té-
maköreinek ismerete Magyarország számára is fontos,
hiszen az energiaszolgáltatásunkban a fejlesztés, a biz-
tonság és a folyamatosság alapfeltételeit érintik.

A transzeurópai energetikai hálózatok és a
nemzetközi kapcsolatok kibõvítése

Kiemelt jelentõséggel bíró forrás-biztosítási/hozzá-
férési témakör! Az európai egységes energetikai belsõ
piac kialakítása együtt jár a gazdasági és szociális
kohézió erõsítésével, amelynek alapja a transzeurópai
energetikai hálózat kialakítása. A kérdések már 1996-
tól jelen vannak a Közösségi törvényhozásban, a
közösségi irányelvek eddig 74 projektet neveznek meg
az egységes európai villamosenergia- és a gázhálózat
kiépítésére, és a projektek megvalósítására eddig már
18 000 millió eurót fektettek be az EIB[3] és az
ERDF[27] pénzügyi támogatásával.

A transzeurópai energiahálózat folyamatos kialakí-
tása jelentõs hatással van az EU külkapcsolati rendsze-
rére is, így például a mediterrán térség országaira, a kö-
zép- és kelet-európai államokra, valamint Norvégiára
és az Európa gázellátásában jelentõs szerepet játszó
Oroszország exportorientált fejlesztéseire is. A kapcso-
lattartás a következõ formákban valósul meg:
� A transzeurópai-hálózat kialakításában kiemelkedõ
fontosságú a mediterrán országokkal való kapcsolat

fenntartása és mélyítése. Ezt hivatott szolgálni az EU
részérõl kidolgozott és elindított ún. Euro-Mediterrán
Partnership[28] program.

� 1995-tõl a CENTREL[29] villamosenergia-hálózat �
amely lefedi Lengyelországot, a Cseh Köztársaságot,
Szlovákiát és Magyarországot is � csatlakozott az EU
fõ energiahálózatához, az UPCTE[30]-hoz. Ez a csat-
lakozás egyúttal lehetõvé tette az EU számára a bal-
káni országok és a FÁK-államok felé való nyitást is.

� A harmadik országokkal való általános energiapiaci
kapcsolatok kialakításáért a SYNERGY[11] program
a felelõs.

� Földgáz esetében a szicíliai második Földközi-tenger
alatti, valamint a MAGREB és a YAMAL-gáztávve-
zeték rendszerek megépítése növelte jelentõsen Euró-
pa forrásoldali biztonságát, és további ez irányú biz-
tonsági tényezõt jelent a tervezett balti-tengeri, vala-
mint a Blue Stream és NABUCCO vezetékek meg-
építése.
Az EU sikeresnek mondható nemzetközi energiapo-

litikai együttmûködéséhez jelentõs mértékben járult
hozzá a korábbi Energia Charta, majd a 2000 októberé-
ben megrendezett EU�orosz konferencia, valamint az
Északi Dimenzió[31] címet viselõ akcióterv keretében
a Baltikummal való együttmûködés kialakítása és meg-
erõsítése, továbbá a balkáni államokkal, � ld. az Euró-
pai Országok Energiaközössége nevet viselõ szerveze-
tet, amelynek 34 állam a tagja � sõt a Kínával való
energiapiaci és nem utolsósorban az EUEI[32] kapcso-
latrendszerének kiépítése és mûködtetése. Ezeken kí-
vül az Unió természetesen nem hanyagolja el a hagyo-
mányosan jól mûködõ kapcsolatait az OECD, illetve az
EEA[33] tagállamaival sem, valamint hatékonyan kép-
viselteti magát a különbözõ nemzetközi szervezetek-
ben és fórumokon is, így például az Nemzetközi Ener-
giaügynökségben (IEA)[34] vagy a már 90 országot tö-
mörítõ, 2002-ben megalakult Johannesburgi Megújuló
Energia Koalícióban (JREC)[35] is. Mindez azt jelen-
ti, hogy az EU kiemelten és várhatóan eredményesen
kezeli a már sokszor emlegetett energiabeszerzés di-
verzifikációs kívánalmát.

Megújuló energiaforrások

A kilencvenes évek közepétõl az európai energiapo-
litikában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a megújuló
energiaforrások (renewable energy sources � RES),
részben a szigorodó környezetvédelmi szabályok, rész-
ben az energiahatékonysággal és imporfüggõséggel ösz-
szefüggõ kérdések elõtérbe kerülése révén. Ezen ener-
giaforrások széles körû felhasználása a mindenkori
nemzetközi olajárak függvényében vélelmezhetõen ha-
tással lesz a versenypolitikára is. A megújuló energia-
források összenergia-felhasználásban betöltött részese-
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dése pedig egyre fontosabb szerepet tölt be az EU di-
verzifikációs politikájában. Ehhez szorosan kapcsolód-
nak a biztonságos energiaellátással, valamint a klímavál-
tozással kapcsolatos kérdések. E feladatok megoldására
már az 1997-es Fehér Könyv tartalmazta az ún. RES
akcióprogramot[36], amelynek fõ célja a megújuló
energiaforrások felhasználásának megkétszerezése.

Az EU döntéshozó testülete az 1998. június 8-án tar-
tott ülésén határozatot hozott a megújuló energiafor-
rásokról[37]. A határozat figyelembe vette a Kiotói
Klímakonferencia Jegyzõkönyvét[38], valamint a
Közösségeknek a gazdasági növekedés, a versenyké-
pesség, valamint a foglalkoztatáspolitika tárgyában
kiadott Fehér Könyveit is.

A Tanács ezzel együtt felhívta a tagállamokat a meg-
újuló energiaforrások növekvõ kihasználására irányuló
stratégiájuk fejlesztésére. Ebben javasolja:
� a kutatás-fejlesztés intenzívebb támogatását,
� a technológiai újítások gazdaságba való bevezetésé-
nek segítését nemzeti programok és pályázatok útján,

� az új technológiák bevezetése körüli jogi, adminisztra-
tív és intézményi akadályok mielõbbi felszámolását,

� olyan adórendszer kidolgozását, amely támogatja a
megújuló energiaforrások minél szélesebb körû fel-
használását.
A Tanács kiemelte az Európai Uniónak a megújuló

energiaforrásokra vonatkozó kutatás-fejlesztését támo-
gató ALTENER program[24] jelentõségét is, és köte-
lezte a Bizottságot arra, hogy gondoskodjon a megúju-
ló energiaforrások helyzetét ismertetõ éves jelentések
elkészítésérõl. Mindez jelzi a Tanács azon elhatározá-
sát, miszerint a megújuló energiaforrások felhasználá-
sával kapcsolatos feladatok az EU közös energiapoliti-
kájának fontos alkotóelemei.

2001 szeptemberében a Tanács és az Európai Parla-
ment elfogadta a megújuló energiaforrásokból szárma-
zó villamosenergia�termelés elõmozdításáról[39], majd
az így elõállított villamos energia támogatásáról szóló
Bizottsági Közleményt[40], amelynek fõ célja a
�zöld� energia termelésének növelése. Az ekkor elfo-
gadott tervek szerint a RES részesedését az összener-
gia-felhasználásból 2010-re 22%-ra kell növelni. 2004
júniusában azonban a Bonnban megrendezett Megúju-
ló energia világtalálkozón az EU bejelentette: 2020-ra
20%-os RES-arány elérését tûzte ki célul.

A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos új tech-
nológiák bevezetésében, alkalmazásában az Európai
Unió az Egyesült Államokkal szemben határozott
elõnyben van, sõt ez az arab államoknak a témával kap-
csolatos komoly aggodalmát is kiváltotta, ui. a megúju-
ló energiaforrások fokozottabb felhasználása, dinami-
kusan növekvõ részesedése az OPEC-államok beszállí-
tói pozícióját jelentõsen csökkentheti.

Energiahatékonyság

Az energiaigények növekedése megállíthatatlan a
korszerû gazdaságban, de a növekedés üteme mérsé-
kelhetõ az energia hatékonyabb felhasználásával. Ez
azt jelenti, hogy kevesebb energia felhasználásával ér-
hetõ el ugyanaz a gazdasági eredmény, azaz javul a ver-
senyképesség és csökken a levegõ szennyezettsége.

A témában jelentõs szemléletváltás történt, mert
amíg az energiapolitikai Zöld Könyv 1994-es megjele-
nésekor a legfontosabb kérdés a biztonságos energiael-
látás és az energiafüggõséggel kapcsolatos problémák
megoldása volt, addig a Kiotói Protokoll 1997-ben tör-
tént aláírásakor már az energiahatékonysággal össze-
függõ kérdések léptek elsõ helyre. Ezt jelzi az a tény,
hogy 2000 áprilisában a Bizottság elfogadta az ener-
giahatékonyság növelésérõl szóló akciótervet[41].
Ennek keretében léptek életbe a már többször említett
SAVE programok, amelyek a koordinálás legfontosabb
eszközévé váltak.

Az Akcióterv fõ célja az energiafogyasztás minõsé-
gi csökkentése, tehát nem az energiaforrások mennyi-
ségének csökkentésérõl van szó, hanem az azonos
mennyiségû felhasználás melletti nagyobb mértékû
energiatermelésrõl, ami leginkább a technológia fej-
lesztésével valósítható meg. Az Akcióterv az energia
ésszerû felhasználásáról szóló Bizottsági Nyilatkoza-
ton[42] alapul. A Nyilatkozat tartalmazza a fõbb célo-
kat és a hozzájuk tartozó feladatokat, amelyek az ener-
gia- és környezetvédelmi politikával kapcsolatosak.
A feladatokat a dokumentum három kategóriába sorolja:
� az energiahatékonysági terveknek az EU politikáiba
(közlekedéspolitika: mint az összenergia-felhasználás
tekintetében az egyik legnagyobb felhasználó, a mo-
dern vállalkozói politika, regionális politika, kutatás-
fejlesztési politika, adó- és árpolitika stb.) való integ-
rálása;

� a meglévõ politikákkal való kapcsolat megerõsítésére
irányuló kezdeményezések támogatása;

� új elvek és határozatok kidolgozása.

Közlekedéspolitika

A közlekedés világszerte az egyik legnagyobb ener-
giafelhasználó szektor. Az EU tagállamaiban ez az
összfogyasztás 40%-át jelenti, ami a CO2-kibocsátás
28%-áért felelõs. Az �Európai közlekedéspolitika
2010-ben: itt az idõ az elhatározásra� címmel 2001
szeptemberében a Bizottság által elfogadott és megje-
lentetett Fehér Könyv[43] 60 javaslatot dolgozott ki a
jelenlegi állapot megreformálására. Így például felhív-
ja a figyelmet a közlekedési energiafelhasználásból
98%-kal részesedõ olaj/benzin hányad diverzifikáció-
jának szükségességére.
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Ezt követõen 2001 novemberében a Bizottság két ja-
vaslatot és egy akciótervet fogadott el, amelyek mind-
egyike támogatja a közlekedésben alkalmazható alter-
natív energiafelhasználást, valamint az ún. bioüzem-
anyag felhasználását, amely témában 2003-ban már
irányelv is (2003/30/EK � ld. I. rész 17. irodalmi hivat-
kozását) hatályba lépett. Az energia és a közlekedés
szoros kapcsolatát jelzi, hogy a Bizottságban a 2 szak-
terület közös fõigazgatósághoz tartozik. Az energia és
a közlekedési piacok fokozatos és liberalizált megnyi-
tása magával hozta a biztonsági szabályok és a szabá-
lyozás korszerûsítése iránti igényt, így pl. az ún. kocká-
zati tényezõk (pl. a tanker-balesetekhez kapcsolódóan
az olajszállítás kérdésében!) meghatározása, amelyek
ismeretében már meghatározható a cselekvés szintje:
nemzeti, európai vagy az egész világra kiterjedõ.

2001 októberében Barcelonában rendezték meg az
elsõ Európai Energia- és Közlekedéspolitikai csúcsta-
lálkozót[44]. A tervek szerint a jövõben évente meg-
rendezendõ csúcs célja az európai K+F programok által
kidolgozott eredmények, technikai, technológiai újítá-
sok hasznosítására irányuló támogatások elõmozdítása,
a közösségi jogi és szabályozási kezdeményezések ki-
dolgozása és megvitatása. A konferencia fõ témája elsõ
alkalommal az energiaellátás biztonságával kapcsola-
tos teendõk megvitatása volt. A témaválasztást indo-
kolta az a tény, hogy az EU összenergia-fogyasztásá-
nak 50%-a import, és a vizsgálatok szerint ez a függõ-
ség 2030-ra meghaladhatja a 70%-ot. A prognosztizá-
ciók szerint a bõvülõ EU energiafogyasztó társadalma
500 milliós nagyságrendûre növekedhet, amivel vi-
szont nem nõ együtt a hagyományos energiahordozók
lelõhelyeinek száma. Nagyobb figyelmet érdemel a ter-
mészeti környezet sebezhetõsége, valamint a klímavál-
tozással járó hatások kiszámíthatatlansága is.

A konferencián a következõ témákat vitatták meg:
� a fenntartható fejlõdés és biztonság,
� hagyományos energiaforrások: biztonság és tisz-
tább energiaellátás,

� a nukleáris energia felhasználásának biztonsága,
� a közlekedés biztonságosabbá tétele,
� a megelõzés és közlekedésbiztonság kapcsolata.
A csúcskonferencia záródokumentuma ennek meg-

felelõen tíz olyan területet határozott meg, ahol szük-
ség van az egységes fellépésre, ezek közül az energeti-
kával is kapcsolatosak:
1. A belsõ piac egységesítése során továbbra is tekin-

tettel kell lenni a közlekedés és az energiapolitika
céljaira, nyomást gyakorolva a biztonsági szabályo-
zás folyamatának fejlõdésére.

2. Az autonóm és független nemzeti törvényhozói hata-
lomnak támogatnia kell az európai szabályozás egy-
ségesítésének folyamatát.

3. A jogi és a gazdasági szempontok határozottabb fi-
gyelembevételével nagyobb mértékû együttmûködés
a biztonságos energiaellátás érdekében.

4. Felkészülés a klímaváltozás egyre fenyegetõbb kö-
vetkezményeinek elkerülésére. Ezzel együtt a biz-
tonságos energiaellátás érdekében szükségessé válik
az atomenergia minél szélesebb körû felhasználása,
szem elött tartva a biztonsági elõírások maximális
betartására való törekvést. Mindehhez elengedhetet-
lenül szükséges az érvényben lévõ nemzeti és nem-
zetközi szintû elõírások egységesítése, a különbözõ
biztonsági intézmények együttmûködése és a kap-
csolódó K+F keretprogramok pénzügyi támogatása.

5. Meg kell találni a kompromisszumos megoldást a
kérdésre: kinek kell finanszírozni a biztonságosság
megteremtésével kapcsolatos kiadásokat?

6. A biztonságosságot szolgáló újabb kutatások erõtel-
jesebb támogatása ugyanis tény, a technológiai fejlõ-
dés sokkal szorosabb kapcsolatban van a gazdasági
haszonnal, mint a biztonság kérdésével.

7. És végül egyértelmûen szükség mutatkozik egy eu-
rópai szintû, demokratikus vitára, mert a biztonság
kérdése az európai állampolgárok ügye is.
Az Európai Bizottság mellett 2001-tõl mûködik egy

konzultatív tanácsadó testület, az Energia- és Közleke-
déspolitikai Fórum[45]. A Fórum legfontosabb felada-
ta minden olyan kérdés megvizsgálása, amely érinti a
közös energia- és közlekedési politikát, beleértve a
kapcsolódó szociális és környezetvédelemmel kapcso-
latos kérdéseket is.

A Fórumnak jelenleg 34 tagja van:
� az energiaipar és a közlekedés képviselõi (termelõk,
szállítók stb.) � 9 fõ

� hálózatok, szervezetek képviselõi � 5 fõ
� felhasználók, fogyasztók képviselõi � 7 fõ
� szakszervezetek képviselõi � 6 fõ
� környezetvédelmi szervezetek képviselõi, biztonsá-
gi szakemberek � 5 fõ

� akadémikusok, elméleti kutatók, szakértõk � 2 fõ.
A Fórum ad hoc bizottságok felállítására is jogosult,

valamint lehetõsége van külsõ szakértõk felkérésére is.

Technológiai fejlesztések

A technológiai fejlesztés, a kutatások támogatása
fontos része az Európai Unió közös energiapolitikájá-
nak. Ezt jelzi az a tény is, hogy az EU az 5. Kutatási és
fejlesztési keretprogramon[46] (1998�2002) belül
kidolgozta és elindította az ún. ENERGY alapprogra-
mot, valamint jelenleg már befejezéshez közeledik a
2002�2006 idõszakra kiterjedõ 6. Kutatási és fejleszté-
si keretprogram is.

Az EU a kutatást és mûszaki fejlesztést támogató
összehangolt politikáját csak a 80-as évek végén fogal-
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mazta meg elõször, és a koordinációt keretprogramok
biztosítják. A szabályozás az Egységes Okmá-
nyon[47] alapul, ami egy kétszakaszos eljárás: elõször
a több éves keretprogramot fogadják el, majd ezt köve-
ti az EGB-prioritású szektorok, specifikus programok
jóváhagyása.

A keretprogramok elsõdleges célja a közös iparpoli-
tika tudományos és mûszaki alapjainak megerõsítése,
az európai ipar versenyképessé tétele, valamint a kap-
csolódó közösségi politikákkal való együttmûködés
elõsegítése. A keretprogramok mindig egy-egy kulcs-
fontosságú szektorra irányulnak, mint például számos
esetben az energiapolitikára.

Adópolitika

A Bizottság az energiapiac terén alkalmazandó adó-
politikával kapcsolatban két javaslatot terjesztett elõ.
Az elsõ javaslatot 1997-ben dolgozta ki[48], ebben egy
általános adórendszert vázolt fel. A kérdés azonban ak-
kor eldöntetlen maradt, mivel a témában a tagállamok
között nem alakult ki a teljes nézetazonosság. A Bizott-
ság ezt követõen 2001 novemberében terjesztett elõ
egy újabb javaslatot, amely szerint uniós szinten lehe-
tõséget kellene biztosítani egy csökkent mértékû fo-
gyasztási adó � �ökoadó� � bevezetésére a bioüzem-
anyagok forgalmazásában, amely elképzelést egyéb-
ként már a Zöld Könyv is támogatta.
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Mélyen Tisztelt Nagyhegyesiek!
Tisztelt Vendégek!
Kedves Barátaim!
Kollégák!

ANagyalföld végtelen síkja
az erdélyi földgáz megtalá-
lása óta fokozottan foglal-

koztatta a szénhidrogén-kutató
szakemberek képzeletét. A nagyal-
földi artézi fúrásokból a vízzel
együtt számos helyen némi földgáz
is áramlott a felszínre. A falusi ku-
tak körül esténként vízért gyülekezõ
fiatalok gyakran bámulták a lángra
gyújtott gáz játékosan táncoló li-
dércfényét, amíg egy erõsebb fuval-
lat ki nem oltotta a kékes-vörhenyes
lángocskákat. Egy-két helyen lám-
pát táplált a gáz, sõt néhol még mal-
mot is hajtott kezdetleges gázmoto-
rok hajtóanyagaként.

Sokszor tanakodtak az emberek:
milyen sok földgázt rejthet a Nagy-
alföld mélye? Ha sikerülne felkutat-
ni: fényt, meleget, energiát juttatna
a nagyalföldi városoknak, falvak-
nak, és nem kellene kukorica- meg
napraforgószárral, szalmával fûteni
a búbos kemencét�

Az erdélyi (kissármási) földgáz
feltárása után úgy gondolták a kuta-
tók, hogy az erdélyi sósformáció
nagy vastagságban megvan a Nagy-
alföld belsejében is a fiatal rétegek
alatt, és valószínû, hogy kedvezõ
csapdák létezése esetén nagy meny-
nyiségben tartalmaz kõolajat vagy
földgázt. A kutatást 1917-ben elin-
dították. A gravitációs mérések
Hortobágyon és Hajdúszoboszló
közelében reményteljes szerkezetet
mutattak ki, ezek párhuzamos meg-
fúrását határozták el. A Nagyhorto-
bágy�1. számú fúrás lemélyítését
1918-ban kezdték meg, s ezzel elin-

dult a nagyalföldi szénhidrogén-ku-
tatás. Az 1115,4 méter mély kút
csupán enyhén sós vizet tárt fel
gyenge gáznyomokkal. A másik,
hajdúszoboszlói fúrás lemélyítésére
azonban a román megszállás miatt
nem került sor.

A sikertelen hortobágyi fúrás le-
mélyítése után a kutatómunka
1923-ig szünetelt, és csak azután
tértek vissza a Nagyalföldre, ezúttal
ismét Hajdúszoboszló környékére.
A fúrásokat nem az 1918-ban kije-
lölt helyen, hanem néhány kilomé-
terrel távolabb, Hajdúszoboszló
község mellett mélyítették. A Haj-
dúszoboszló�I. és �II. fúrással � ez
utóbbi a 2032 méter mélységével
1930-ban az ország legmélyebb fú-
rása volt � gyengén gázos meleg vi-
zet tártak fel. A néhány ezer köb-
méter gáz is nagy lelkesedést kel-
tett. Megfelelõ berendezésekkel le-
választották a víztõl, és palackozva
a magyar királyi államvasutak sze-
mélykocsijainak világítására hasz-
nálták. Egy törpe villamoserõmû
pedig öt községet látott el villamos
árammal. A lelkes magyar mérnö-
kök bebizonyították, hogy a keveset
is meg kell becsülni, mert kellõ kö-
rültekintéssel azt is lehet gazdasá-
gosan hasznosítani. Errõl a tanul-
ságról sajnos késõbb megfeledkez-
tek, amikor a dél-zalai kõolajmezõk
fáklyáin � igaz ugyan, hogy ameri-
kai irányítással � sok millió köbmé-
ter földgáz égett el hasztalanul. A
meleg artézi vizet gyógyfürdõ léte-
sítésére használták fel. A gyógyu-
lást, pihenést, üdülést keresõ ven-
dég jólétet hozott a falu, illetve a
késõbbi város lakosainak.

A Dunától keletre összesen 19, a
nagyalföldi kincstári kutatások ke-

retében 1918�1934 között 10 fúrás
mélyült. Valamennyi enyhén sós,
kissé gázos meleg vizet tárt fel. A
kõolajbányászat minden olyan ku-
tatófúrást felajánlott közhasznú cé-
lokra, amely szénhidrogéneket nem
talált, de nagy mennyiségû termális
vizet tárt fel. Számos ilyen kút vi-
rágzó gyógyfürdõk létesítését tette
lehetõvé a Hajdúszoboszlóin kívül,
mint például Bükkszék, Karcag-Be-
rekfürdõ, Zsórifürdõ, Cserkeszõlõ,
Tiszakécske stb., máshol pedig me-
legházakat, fóliasátor-telepeket fû-
tenek a meleg vízzel.

Harminchat évvel késõbb a paj-
zán bányakobold itt Nagyhegyesen
is bemutatta, hogy a bányászszeren-
cse mennyire szeszélyes.

Az Országos Kõolajipari Tröszt
1958-ban szeizmikus méréseket vé-
geztetett a gravitációs mérés által
Hajdúszoboszló és Nagyhegyes kö-
zelében kimutatott szerkezeten. A
mérések a szerkezet tetõpontját az
1918-ban kitûzött fúrástól 6 kilo-
méterrel délebbre mutatták ki. Az
ide telepített Hajdúszoboszló�1.
számú fúrás 1959-ben gazdag föld-
gáztelepeket harántolt. A mezõ ha-
zai mértékben nagynak bizonyult,
de kõolajat nem tartalmazott.

Az ország akkor legjelentõsebb
földgáz-elõfordulásának megkuta-
tása, a termelõ kutak lemélyítése,
kivizsgálása és kiképzése sok gon-
dot okozott. Sekély mélység, vi-
szonylagos túlnyomásos rétegek,
nehéz fúrhatóság, iszapveszteség �
mind olyan tényezõ, amelyek páro-

ID. ÕSZ ÁRPÁD
okl. olajmérnök
okl. menedzser szakmérnök
szakértõ
MOL Nyrt.
OMBKE- és SPE-tag

Út a nagyhegyesi földgázkitöré-
sig és annak következményei*

ETO: 614.7+614.8+622.2+622.8

* id. Õsz Árpádnak, az OMBKE KFVSz elnökének a nagyhegyesi emlékhelyavatáson elhangzott elõadása.
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sulva a nem kellõ technikai felszereltséggel, kisebb-na-
gyobb zavarokat okoztak a munkában. Ezek között leg-
súlyosabbnak feltétlenül a földgázkitörések számíta-
nak, amelyek igen komoly anyagi károkat okoztak. Az
1959-ben és 1960-ban történt földgázkitörések és -ki-
fúvások � Hajdúszoboszló�2., �6., �12. és �20. számú
kutak � elfojtása nem okozott különösebb nehézséget.

A mezõbõvítés során telepítették meg 1961-ben a
Hajdúszoboszló�36. számú fúrást Nagyhegyes környé-
kén � itt a kráter helyén � az 1918-ban kijelölt fúrópont
közvetlen közelében, ahol hajdúszoboszlói földgázme-
zõ és egyben a Nagyalföld egyik legnagyobb gázkitö-
rése következett be. 1961. augusztus 23-án 9 órakor a
fúrólyukból történt kiépítés közben az egyensúly meg-
bomlott, a kút termelni kezdett, elemi erõvel tört fel a
földgáz. A kitörésgátlót többszöri próbálkozás után 17
órakor sikerült tökéletesen bezárni, s a lezárás után a
csõfejen semmiféle gázszivárgás nem volt észlelhetõ.
Ezzel � úgy tûnt! � a kitörés felszámolása tulajdonkép-
pen befejezõdött.

A nagy nyomással feltörõ földgáz azonban a kúton
kívül oldalirányban is utat talált magának a laza fel-
színközeli rétegekbe. 20 óra 30 perckor a tartalék
iszapgödörben gázbuborékolás jelentkezett, ez kezdet-
ben kismértékû volt, látszott azonban, hogy fokozato-
san és egyre inkább erõsödik. Másfél óra múlva a fúró-
lyuktól 5 méter távolságban egy 500 méter hosszú re-
pedés keletkezett, amely mentén feltört, majd augusz-
tus 24-én 5 óra 45 perckor öngyulladás következtében
belobbant a földgáz, és a tûz pillanatok alatt kiterjedt a
repedés teljes hosszára. A kitörés további menete alatt
kialakult a fõkráter, valamint két kisebb kráter is. A
kráterekbõl nagy mennyiségû földgáz tört fel, igen
nagy mennyiségû rétegtörmeléket hozva magával. 11
óra 30 perckor a fúrótorony eldõlt és eltûnt a fõkráter-
ben, a fúróberendezés elpusztult. Ezen a napon a kráte-
rek mûködése teljes intenzitással folyt, és a lángok ma-
gassága meghaladta a 100 métert. A fõkráter mûködése
folyamán egy ellipszis alakú töltést épített maga köré,
melynek méreteire jellemzõ, hogy hossza 250, széles-
sége 150 méter, magassága pedig 6�7 méter volt. A ki-
hordott törmeléket a gáz több száz méter magasra fel-
emelte, és ennek nyomai a késõbbiek folyamán 5�6 ki-
lométer távolságban is fellelhetõk voltak. Augusztus
26-án a fõkráter mûködése, 29-én pedig a teljes föld-
gázkitörés megszûnt. Mindhárom kráterben enyhe gáz-
szivárgás volt tapasztalható még 5�6 napig, majd a ki-
törés rétegomlás következtében teljesen megszûnt.

A szerencsétlenség annak ellenére bekövetkezett,
hogy ezt a kutat az akkori legkorszerûbb módszerekkel
fúrták. Ha régi, kezdetleges módszerekkel nyitották
volna meg a földgáztelepeket, ennél sokkal nagyobb
tragédia is történhetett volna. Ezért talán szerencse,
hogy 1923-ban nem ezen a helyen fúrták meg a Hajdú-
szoboszló�I. számú kutat. Az átfúrt földgáztelepek tar-

talmának egy része átvándorolt a felsõ kis mélységû,
laza homokrétegekbe. Ezek a kóbor gázok még tovább-
ra is sok gondot okoztak, mivel váratlan kitöréseket
idéztek elõ (Hajdúszoboszló�50., �55.,�77.), amelyek
kétszer is (Hajdúszoboszló�59., �163.) az egész fúró-
berendezést nyomtalanul elnyelték.

A kút közelében lefúrták a Hajdúszoboszló�36/a.
mentesítõ kutat és 3 megfigyelõ sekély kutat is, s ezek
jelezték, hogy 30 méter mélységtõl kezdve a homokré-
tegek földgázzal telítettek. Ellenintézkedésként 1961
szeptemberétõl kezdve a fõkráterbe felülrõl vizet táp-
láltak be, majd a felsõ rétegekbe átfejtõdött földgáz le-
csapolására, kitermelésére több kutat is lefúrtak, ame-
lyeken keresztül ezeket a gázkészleteket csaknem telje-
sen le is termelték.

A hajdúszoboszlói földgázmezõ 1959-tõl kezdõdött
kutatási és feltárási idõszakának kezdetén � elsõsorban
Nagyhegyesen � bekövetkezõ földgázkitörések követ-
kezményeként a mezõben dolgozó valamennyi beren-
dezést a lehetõ legrövidebb idõn belül ellátták korszerû
kitörésgátlókkal, módosították a kútszerkezetet és a fú-
rási technológiát, megszigorították a technológiai és el-
lenõrzési fegyelmet, utasítás készült a kitörések meg-
elõzésére és elhárítására, és ennek hatására elõször a
Nagyalföldön, majd a Dunántúlon megalakultak a �
késõbbi egységes � kitörésvédelmi szervezet csapatai.

Befejezésül Eötvös Lorándnak, � akinek torziósinga
gravitációs méréseivel az egész nagyalföldi szénhidro-
gén-kutatás elindult, � 1901-ben, az akadémiai elnöki
megnyitójában elhangzott szavait idézem: �Itt lábaink
alatt terjed el, hegyek koszorújával övezve, az Alföld
rónasága. A nehézség lesimítván, kedve szerint formál-
ta felületét. Vajon milyen alakot adott neki? Micsoda
hegyeket temetett el és mélységeket töltött ki lazább
anyagokkal, amíg létrejött ez az aranykalásztermõ, a
magyar nemzetet éltetõ róna? Amíg rajta járok, amíg
kenyerét eszem, erre szeretnék még megfelelni.�

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!

Irodalom:
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országi kõolaj-, földgáz-, szén-dioxid-, gõz- és for-
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A budapesti olajos hagyomány-
ápoló kör (BOK) alakuló ülése
(Budapest, 2006. december 11.)

Anégy évvel ezelõtt alakult Nagy-
kanizsai Olajos Szeniorok Hagyo-

mányápoló Köre példáját követve az
olajiparban dolgozó aktív és a már
nyugállományban lévõ budapesti szak-
emberek a BDSz támogatásával egy
olyan fórum létrehozását határozták el,
melyen találkozási alkalmat teremte-
nek mindazoknak, akik az �olajosok�
nagy családjához tartozónak érzik ma-
gukat.

Aktív társadalmi munkát végzõ ola-
jos szeniorok alapos és lelkes elõkészí-
tõ munkája eredményeként került sor a
budapesti hagyományápoló kör (BOK)
alakuló ülésére, az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület Fõ
utcai székházának tanácstermében.

A szép számban megjelent érdeklõ-
dõket Götz Tibor aranyokleveles olaj-
mérnök köszöntötte, majd ismertette a
hagyományápoló kör megalakításával
és mûködésével kapcsolatos elképzelé-
seket, lehetõségeket.

A házigazda OMBKE nevében dr.
Gagyi Pálffy András, az egyesület ügy-
vezetõ igazgatója üdvözölte a megjelen-
teket (köztük sok egyesületi tagtársát)
és a kezdeményezést. Felajánlotta, hogy
otthont ad a kör rendszeres vagy ese-
tenkénti összejöveteleinek és azt kíván-
ta, hogy ez a kezdeti lelkesedés tovább-
ra is megmaradjon, és egy összeková-
csolódott közösséget eredményezzen.

Az ezt követõen elhangzott felszóla-
lások részben a mûködés technikai

(anyagi) feltételeivel foglalkoztak,
részben a tevékenységi és érdeklõdési
kör meghatározására irányultak. Felve-
tõdött az olajipari szakirodalom (MOL
Panoráma, BKL Kõolaj és Földgáz
szaklap, ipartörténeti kiadványok, visz-
szaemlékezések stb.) közrebocsátása,
életutak ismertetése, a MOL most indu-
ló szabadegyetemén való részvétel, kü-
lönbözõ olajipari emlékek és dokumen-
tumok, valamint szaktörténeti anyagok
gyûjtésére és/vagy rendszerezésére, be-
mutatására irányuló igények kielégíté-
se. A kör segítséget nyújtana a hely- és
ipartörténeti kutatásokhoz, valamint a
hazánkban koncessziós tevékenységet
végzõ külföldi olajipari cégek tevé-
kenységének megismeréséhez. Ez
utóbbi célkitûzés már a realitás stádiu-
mába lépett, mivel az ülés második ré-
szében dr. Szabó György a kanadai
székhelyû FALCON koncessziós cég
által a Makói-árokban végzett kutatá-
sokról és azok eredményeirõl tartott
nagy érdeklõdéssel kísért elõadást, va-
lamint felajánlotta egy szakmai fúráslá-
togatás lehetõségét is.

A felszólalásokra Götz Tibor vála-
szolt, majd ismertette az elõkészítõ bi-
zottság javaslatát a kör tisztségviselõi-
re, akik megválasztására a késõbbiek-
ben kerül sor. A munkaterv a beér-
kezett javaslatok alapján 2007 elején
készül el.

A sikeres összejövetel a MOL Gon-
doskodás Alapítvány, a BDSz anyagi
támogatásának és Keltayné Magdi fá-
radhatatlan közremûködésének, vala-
mint a házigazda OMBKE-nek köszön-
hetõen valósult meg.

(dé)

Nemzetközi geofizikai konfe-
rencia
(Zalakaros, 2006. szeptember 21�23.)

Több társegyesület közremûködésé-
vel rendezte meg a Magyar Geofi-

zikusok Egyesülete a Geofizikai�Föld-
tani�Környezetvédelmi Vándorgyûlést.
A kiállítással egybekötött, a �Szellemi
és földtani erõforrások a XXI. század
elején� mottó jegyében tartott szakmai
fórum a Schlumberger Oilfield Servi-
ces cég egésznapos workshopjával kez-
dõdött. A plenáris ülésenHoloda Attila,
a KTD KEKT igazgatója (�Új kilátások
az Upstream területén Magyarországon
és külföldön�), dr. Fancsali István, az
ELGI igazgatója (�Megújuló állami
földtani feladatok az ELGI középtávú
stratégiájának tükrében�), dr. Esztó
Péter, az MBH elnöke (�Intézmény-
rendszeri változások a bányászati és
földtani szakigazgatásban�) nagysikerû
elõadások hangzottak el. A résztvevõk
ezt követõen két szekcióban tanácskoz-
tak, összesen 31 témát érintõen. A
MOL Nyrt. szakemberei 4 önálló és
6 társszerzõs elõadást tartottak.

A háromévente sorra kerülõ konfe-
rencia fõ szponzora a MOL Nyrt. volt.

(dé)

30 éves a fúrásellenõrzõ és -irá-
nyító mûszerkabinok alkalma-
zása Magyarországon
(Szakmai nap, Szolnok, 2006. novem-
ber 10.)

Aszénhidrogén-kutató és -feltáró fú-
rások gyorsabb, olcsóbb és bizton-

ságosabb mélyítésének egyik alapfelté-
tele, hogy a fúrás elõhaladásával egyide-
jûleg megbízható, pontos adatok és ér-

EGYESÜLETI HÍREK

Születésnapja alkalmából tisztelettel
köszöntjük

a 70 éves
Németh Lajos

okl. gépipari technikust.

Kívánunk neki további erõt, egész-
séget és Jó szerencsét!

(a Szerkesztõség)

Schulhof Vilmos és Ödön-emlék-
érmet kapott

Dr. Dobos Irma eurogeológus.

A Magyar Balneológiai Egyesület
debreceni kongresszusán november

11-én az egyesü-
let elnöke, Ben-
der Tamás profesz-
szor dr. Dobos
Irma eurogeoló-
gusnak Schulhof
Vilmos és Ödön-
emlékérmet adott át �a hazai gyógyfür-
dõügy érdekében kifejtett sok évtizedes
tevékenysége elismeréseként�.

A kitüntetéshez tisztelettel gratulálunk.
(A szerk.)

KÖSZÖNTÉS
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(folytatás az elõzõ oldalról)
telmezések álljanak rendelkezésre. Így
világszerte elõnyben részesítik a fúrás-
sal egy idõben, mérésekkel nyerhetõ
adatokat, a számítógéppel végrehajtott
azonnali kiértékelést és az ezek ered-
ményeként felvett különbözõ fúrási-
földtani szelvényeket. Egy ma üzemelõ
fúróberendezésnél elengedhetetlen a
korszerû fúrásellenörzõ és -irányító
mûszerkabin alkalmazása. 1976-ban új
idõszámítás kezdõdött a fúrás közbeni
információszerzésben Magyarorszá-
gon: üzembe állították a Dresser Mag-
cobar Data Unit mûszerkabint. 1982
végén beérkezett az elsõ on-line rend-
szerû komplett Geoservices TDC (Total
Drilling Control) mûszerkabin. 1989-
ben a Geoservices ALS (Advanced
Logging System) GEO�5000 típusú,

újgenerációs fúrási mûszer-
kabinokat állítottak munká-
ba, amelyeket azóta folya-
matosan fejlesztenek, kor-
szerûsítenek.

Az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egye-
sület Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztály
(OMBKE KFVSz) és a
Geoinform Kft. 2006. no-
vember 10-én, Szolnokon a
Technika Házában szakmai napot ren-
dezett a mûszerkabinok 30 évvel ez-
elõtti munkába állítására emlékezve
�30 Years Anniversary of Mud Logging
Services in Hungary� címmel. A közel
ötvenfõs hallgatóság jelenlétében a kö-
vetkezõ elõadások hangzottak el angol
nyelven:

Sándor Pugner (Geoin-
form Ltd.): History uf Mud
Logging Services in Hun-
gary.
Csaba Keresztes (Geoker
Ltd.): Mud Logging Experi-
ences from the Well Site
Geologist Points of View.
Ernõ Lipták � Sándor
Pugner (Geoinform Ltd.):
The Developments of Gas
Logging System used in
Mud Logging Units and
their Role in Hydrocarbon
Exploration.

József Szepesi dr. � Imre Féderer dr.
(University of Miskolc) � Sándor
Pugner (Geoinform Ltd.): The Role
of Mud Logging Unit in Providing
the Safety of the Wells and Preven-
ting Blow-Outs.

Jerry Kwiecinski (Drill-Lab Ltd.): New
Applications for Drill-Lab Mud
Logging Technology.

Alain Camblong � Keith Ross (Geo-
services S.A.): Recent Develop-
ments in Mu Logging.

Anita Horváth (TXM Ltd.): New Pers-
pective of Hydrocarbon Explo-
ration in Hungary: BCGA in the
Makó Through.
Az elõadások utáni kérdések és az

állófogadás közbeni beszélgetések jól
tükrözték a téma aktualitását, a min-
dennapi problémák megoldásának ke-
resését, a további fejlesztések szüksé-
gességét és a felhasználás szélesítését.

(id. Õsz Árpád)

HERMÁN JÓZSEF
(1926�2006)

A lovászi olajosok kis családjából
kevéssel 80. születésnapját követõen
2006. szeptemberében távozott Her-
mán József tagtársunk. Hermán József
1926. május 5-én született Lentiben.
Erdésznek készült, de a körülmények �
melyben a labdarúgásban nyújtott telje-

sítménye is közrejátszott � az olajipar-
ba irányították, ahol nyugdíjazásáig
dolgozott. Olajipari szakképesítését az
Ásványolajipari Mûszaki Iskolában és
a Nagykanizsai Olajipari Technikum-
ban végzett tanulmányai során szerezte
meg. Egyike volt azoknak, akik a
leghosszabb idõt, csaknem ötven
munkás évet töltöttek az iparban és azt
is egy helyen � a Lovászi-Újfalu
mezõkben. A termelési üzemegységnél
technikus, brigádmester, adatki-
értékelõ, majd termelési diszpécser
volt, és ebbõl a beosztásból ment
nyugdíjba. Az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület kõola-
jos szakosztályának 1971 óta volt lel-
kes tagja. Családtagjai, barátai, volt
munkatársai és tagtársai 2006. szep-
tember 8-án vettek Tõle végsõ búcsút a
lovászi temetõben és mondtak Neki
utolsó Jó szerencsét!

(A Szerkesztõség)

NEKROLÓG

1. kép

2. kép

2006. november 6-án
a Rákoskeresztúri temetõ

szóróparcellájában
vettek végsõ búcsút az
október 14-én elhunyt

CSERI TIVADAR

okleveles olajmérnöktõl,
Szerkesztõbizottságunk

tagjától.

Emlékét megõrizzük!
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A földhõ az zöldhõ Zalaeger-
szegen is

Földhõ szakmai napot rendezett há-
rom szakmai egyesület kezdemé-

nyezésére a Magyar Olajipari Múzeum
2006. november 28-án, Zalaegersze-
gen, amelyen csaknem kilencven meg-
hívott vett részt.

Elsõ alkalommal került közös prog-
ramba a szakmatörténet három fontos
civil szervezõdése, � a nagymúltú Or-
szágos Magyar Bányászati és Kohásza-
ti Egyesület Kõolaj-, Földgáz- és Víz-
bányászati Szakosztálya (OMBKE
KFVSz), a tagjaiból alapított Magyar
Geotermális Egyesület (MGtE) és az
abból kivált Magyar Termálenergia
Társaság (MTET). Az egyesületek tag-
jai részvételükkel kifejezésre juttatták,
hogy a szakma elõtt álló jelentõs fela-
datokat az eddigi eredményekre ala-
pozva, egymás szaktudását elismerve
és felhasználva lehet csak eredménye-
sen megoldani.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
adott helyet a szakmai napnak. Itt van
ugyanis a szervezõ Magyar Olajipari
Múzeumnak a székhelye, jelentõs ter-
mál és földhõbányászati beruházások
folynak a városban, továbbá új, 2�3
MW villamos teljesítményû geotermi-
kus pilot projekt megvalósítását kezdte
el a MOL Nyrt. a zalai Iklódbördõce
község közelében, amelynek eredmé-
nyei Zalaegerszeg térségében is hasz-
nosíthatók lesznek. Az alacsonyabb hõ-
mérsékletû termálfluidummal pedig a
földgáztól való függõség csökkenthetõ
a közeli településeken és az ipari, me-
zõgazdasági létesítményekben.

A szakmai napon elsõsorban az elért
eredményeket, a létesítmények beruhá-
zási, tervezési, engedélyezési, üzemel-
tetési tapasztalatait adták közre az elõ-
adók feszes program keretében, és ezt
kísérli meg az elhangzottak alapján
összeállítani a közlemény szerzõje is,
az elhangzottak sorrendjében.

A szakmai nap résztvevõit Tombi
Lajos alpolgármester köszöntötte, ki-
emelve a helyi �megújulók� fontossá-
gát az elhúzódó energiaválság miatt.
Emlékeztette a jelenlévõket arra, hogy
elõször az 1960-as évek elején, a város

akkori déli részén, a Nagylengyel Mezõ
északi lehatárolása során mélyítettek
kutatófúrást, amely termálvíz reményét
is jelentette. Ezt a kutat felszámolták. A
második remény a 80-as évek közepén
megálmodott strand és termálfürdõ ter-
vezésével merült fel, amelyet a város
keleti részén, a Válicka patak mellett

mélyített, ma is meglévõ, de nem
használt mélyfúrású kútból láttak volna
el termálvízzel. A projekt a politikai
változások miatt nem valósult meg. A
90-es évek elején a MOL-GEOTER-
MIA Projekt megbízásából egy izlandi
és egy magyar cég készített elõmegva-
lósíthatósági tanulmányt az Andráshida
és Nagylengyel térségében lefúrt, szén-
hidrogénre meddõ kutakra alapozva,
amely a geotermikus energia komplex
hasznosítását tûzte ki célul, beleértve a
zalaegerszegi lakótelepi lakások és ipa-
ri létesítmények fûtését is. A 90-es
évek végén a város megrendelésére a
Magyar Geotermális Egyesület készí-
tett egy tanulmányt az északi térség
meglévõ kútjainak és esetleges új kutak
termálvizének hasznosítására.

A 2000-es években átadott létesítmé-
nyekkel Zalaegerszeg belépett a fürdõ-
városok sorába. A Külsõ Kórház (Póz-
va) földhõhasznosító rendszere már
realitás, és várható a fedett termálfürdõ
átadása is a közeljövõben. További ter-
vekrõl pedig a késõbbiekben írunk.

Különbözõ társaságok keresik meg a
várost a termálvíz energiájának közvet-
len hasznosítása céljából, de örülnének
annak, ha sikerülnének a villamosener-
gia-elõállítás kísérletei is a térségben.
Mindezek realitások és lehetõségek is
Zalaegerszeg városa részére.

A NYUDUKÖVIZIG részérõl
Székely Edgár a Nyugat�dunántúli Ré-
gió geotermikus adottságait foglalta rö-
viden össze. Utalt a földhõ eredetére,
mint radioaktív bomlás eredménye, a
folyamatos energiaáram irányára, a

rendellenességek hatására és a Kárpát-
medence, hazánk különös adottságaira
is, amelynek következménye, hogy te-
rületünk 70%-án geotermikus energia
kedvezõ feltételek mellett termelhetõ.
A földhõhasznosítás történelmének
megemlítése után az energetikai fel-
használás jelentõségét, a fajlagosan
nagy energiatartalmat és a hosszú idõn
át való termelhetõséget emelte ki. Kije-
lentette, hogy a Nyugat-dunántúli Ré-
gió területén termálvíz termelhetõ, Za-
laegerszeg is kedvezõ helyzetben van e
téren. A feltárás és hasznosítás tapasz-
talatainak széles köre gyûlt össze a tér-
ségben, a természetes Hévízi Forrástó-
tól kezdve, a gyógyfürdõk, termálfür-
dõk során át, a városok fûtésén keresz-
tül a közeli napokban újrainduló, Sár-
vári termálkristályt elõállító sólepárló
üzemig. Az új létesítmények elõkészí-
tése során javasolható ezeknek az ösz-
szegyûjtött tapasztalatoknak a megis-
merése, hasznosítása.

Szita Gábor, a PORCIÓ Kft. ügyve-
zetõ mérnöke, az MGtE elnöke a zala-
egerszegi geotermikus épületfûtés lehe-
tõségeit ismertette. Megemlítette, hogy
tíz évvel ezelõtt a MOL Rt. megbízásá-
ból és a szakemberei közremûködésé-
vel Zalaegerszegtõl délre esõ Nagylen-
gyel és az északra esõ Andráshida jelû
kutak halmazából egy izlandi céggel
közösen, elõmegvalósíthatósági tanul-
mány keretei között választottak ki
geotermikusenergia-termelésre alkal-
mas kútpárokat. Közülük az Andráshi-
da�1. jelû kutat tartották alkalmasnak,
amelynek vizsgálati eredménye 30 l/s
hozamot és 95 °C kútfejhõmérsékletet
bizonyított. Visszasajtoló az A�5 jelû
kút lett volna, amelynek kivizsgálása
már elmaradt. Ebben az idõben ilyen
hõmérsékletû termálfluidumból villa-
mos energia elõállítására még nem tud-
tak ajánlatot beszerezni. A komplex
hasznosítás folyamatában a lakótelepi
lakások (Landorhegy, Berzsenyi út) és
a nyugati és keleti városrész ipari üze-
meinek fûtési és technológiai ener-
giaigénye részletes vizsgálat alá került.
Az egy kút vizsgálatát és a projekt kon-
zorcium létrehozásának kísérletét to-
vábbi lépések ekkor sajnos nem követ-
ték. A tapasztalatok alapján felhívta a
hallgatóság figyelmét a projekt megva-
lósításának kockázataira, kiemelve a
geológiai kockázatot, a gazdasági kör-
nyezet változásainak kockázatát, és

HAZAI HÍREK
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utalt a stabil szerzõdéses rendszer (fel-
használói szerzõdések), továbbá a jó
tervezõ kiválasztásának fontosságára,
jogosultságára és kockázatcsökkentõ
szerepére.

A zalaegerszegi termál projekt meg-
valósításának tapasztalatairól és a jövõ
terveirõl György Zoltán, az AQUA-
PLUS Kft. ügyvezetõje, a MTET tagja
tartott ismertetést. Megemlítette, hogy
a földgáz árának sajnálatos emelése a
geotermikus energia felhasználását fog-
ja várhatóan kedvezõbbé tenni. A tá-
mogatott gáz árával szemben nem lehe-
tett versenyképes e zöld jellegû ener-
gia. A termelõ és visszasajtoló vízkutak
fúrására, javítására specializálódott vál-
lalkozásuk Zalaegerszeg térségében
nagy beruházásokba kezdett az elmúlt
években. Megépítették az Aquacity Ví-
zicsúszda és Élményparkot, átvették a
Városi Termálfürdõ üzemeltetését, ter-
málkutat fúrtak Zalaegerszeg Külsõ-
Kórház (Pózva) területén, amelynek
97 °C-os vizével szerzõdés keretében
ellátják az energiaközpontot. Megépí-
tettek egy 4,4 km hosszú, NA 200-as
szigetelt mûanyag vezetéket a gébárti
létesítményekig, illetve a visszasajtoló
kútig, amely sajnos nem érte el a terve-
zett paramétereket. Erre még különbö-
zõ kísérletek lefolytatása után számíta-
nak. Tapasztalatuk a szigetelt távveze-
tékkel eddig kedvezõ, � a magas beru-
házási költség ellenére is. Az 50 m3/óra
szállított termálvíz mennyiség mellett
1,8 °C-os hõmérsékletcsökkenést ta-
pasztaltak a teljes hosszon. Ez a veze-
ték látja majd el a megépült Aquather-
ma Termálfalut és Kempinget, a hama-
rosan átadásra kerülõ Fedett Termálfür-
dõt, a most tervezett szaunaparkot, ter-
málsétányt és a négycsillagos, 150 szo-
bás termálszállót is, amelynek 2008.
évi átadásában bíznak.

További terveik között újabb terme-
lõ és visszasajtoló termálkutak létesíté-
se is szerepel.

A zöldhatósági engedélyezések ta-
pasztalatait a földhõhasznosítás terüle-
tén Nádorné Vörös Ibolya, a NYU-
DUKTVF osztályvezetõje foglalta
össze, a szabályozásokat is számbave-
võ elõadásában, elsõsorban Vas és Zala
megyei tapasztalatok alapján. Felhívta
a figyelmet az elmúlt két év vízügyet és
a környezetvédelmet érintõ szabályozá-
sainak változásaira a létesítményekkel
kapcsolatban. A vízkivétel és vissza-

pótlás vízgazdálkodási törvényben sza-
bályozott alapfeltételeire, a vízjogi léte-
sítés és üzemeltetés, a környezetvédel-
mi szabályozások változására is utalt.
Legfontosabb elvnek a tervezõk részére
is az elõvigyázatosságot, a környezeti
elemek kíméletes igénybevételét, a leg-
kisebb mértékû környezetterhelés és
igénybevétel követelményét jelölte
meg. A 2004-ben megjelent kormány-
rendelet tartalmazza konkrétan a szak-
mai követelményeket, az engedélyez-
hetõség kritériumait, a mennyiségi és
minõségi védelem elemeit. A közvetlen
befogadóba való bevezetés és a vissza-
sajtolás követelményei, a megvalósít-
hatóság módjai az engedélyezések kri-
tikus részét jelentik. Az EU-s irányel-
vek alapján elkészült hazai szabályozá-
sok betartása, az engedélyezõ hatóság-

gal való elõzetes tervezõi konzultációk,
a tervezés, a lefolytatásra kerülõ eljárá-
sok, a szakhatóságok és a nagy nyilvá-
nosság bevonása, az elõzetes vizsgálat
vagy kötelezõ hatásvizsgálatok elren-
delése az engedélyezések, a teljes meg-
valósítás idõtartamának lerövidítését
eredményezhetik. Az összetett és bo-
nyolult hatások nagysága és a bekövet-
kezés valószínûsége teszik szükségessé
a környezetvédelmi hatásvizsgálatokat.
A zalaegerszegi és az iklódbördõcei
projekt folyamataiban is részt vesz ha-
tóságuk. Befejezésül is arra hívta fel a
figyelmet, hogy az új földhõhasznosítá-
sok elõkészítési fázisában keressék a
jogosult tervezõk a hatóságukat és a
Bányahatóságot is.

Kujbus Attila, a MOL Nyrt. Geoter-
mikus projektvezetõje a MOL Geoter-
mikus Pilot Projekt � új szegmens a
geotermikusenergia-kutatásban címû
elõadásában röviden jellemezte a villa-
mos energia átvételének törvényi köte-
lezettségét, amellyel a hazai vállalko-

zók sikeres projektmegvalósítás esetén
számolhatnak, majd áttért a világon és
Európában tapasztalható irányzatokra.
A megvalósult, mintegy 440 db mûkö-
dõ erõmûblokk a világon mintegy 7000
MW villamos teljesítményt képvisel, és
200�250 MW/év kapacitásnövekmény-
nyel számolnak 2010-ig. A vulkáni te-
rületekkel rendelkezõ országok e terü-
leten elõnyös helyzetben vannak. Ha-
gyományos villamosenergia-termelést
váltanak ki ezek az új erõmûvek, és
csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást is.
A hazai energiapolitikai koncepció is-
mert változatában 2010-ig 1600 MWó
�megújuló� villamosenergia-termelés
biztosítása szükséges, amelybõl
100 MWó-t lenne célszerû geotermi-
kusenergia-termelésbõl biztosítani. Eh-
hez 7�8000 üzemórás mûködéssel szá-
molva 12�14 MW erõmû teljesítmény
szükséges, amit 3�4 db 2�5 MW villa-
mos teljesítményû kiserõmûvel lehetne
biztosítani. Így kiserõmûvek létesítését
célozzák meg. A pilot projektben 2�5
MW villamos teljesítményt szeretné-
nek elérni, 2�5000 köbméter/nap hé-
vízhozammal, 120�150 °C kútfejhõ-
mérséklettel, 1�2 termelõ és 1�2 visz-
szasajtoló kúttal. Megjegyezte az elõ-
adó, hogy Európa kontinentális terüle-
tén, Németországban és Ausztriában ez
ideig csak 1 MW alatti teljesítmények-
kel mûködnek berendezések, így a pilot
projekt ezeknél nagyobb teljesítményt
céloz meg. Az iklódbördõcei Geotermi-
kus Energia Pilot Projektrõl elmondta
az elõadó, hogy Ortaháza-Nyugat mezõ
szénhidrogénre meddõ kútjainak fel-
használásával valósul meg, amelyek se-
gítségével repedezett, karsztosodott tá-
rolóból 142 °C-os energetikai, de tiszta,
szilárd anyaggal nem terhelt víz termel-
hetõ. A lefúrt kutak átképzésével az új
kutak fúrási költségének 40�50%-ával
oldható meg a feladat, és kizárólag kút-
párokban gondolkodnak. Kalina-rend-
szerû erõmûvi blokkal számolnak, de
még döntés nem született a szállítóról.

Új szegmenset jelent a geotermikus-
energia-kutatásban, hogy a nagyobb,
2�4 km mélységû, az ország területén
lévõ kb. 5000 db szénhidrogénkút to-
vábbi hasznosításával, 120�170 °C-os
fluidum kivételével és teljes visszasaj-
tolással számolnak, amelynél a 75�80
°C-os folyadék közvetlen fûtésre még
alkalmas. A projektek legnehezebb ré-
sze a pénzügyi koncepció kialakítása.

1. kép
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A kockázatokat is tartalmazó mûszaki
koncepciót pénzügyileg kezelni kell.
Nem tudják ugyanis garantálni az
1 Mrd Ft-ot meghaladó kutatási fázisra
tervezett hozamot Iklódbördõcén sem.
Ezért a kockázatok kezelésére kutatási
portfóliót alakítottak ki. Ezt ajánlják
minden geotermikus projektnél, amihez
országos vagy regionális kockázati ga-
rancia alap létrehozását tartja az elõadó
szükségesnek. Elképzelhetetlennek
tartja, hogy sok százmillió forintos koc-
kázatot bármely gazdálkodó, kis- vagy
középvállalat önállóan viseljen. A koc-
kázat csökkentésére több intézkedés
történt. Így az ausztrál és az izlandi
partnerek bevonása a projektbe, a Vi-
lágbank veszteségfinanszírozása, az
alaptámogatás a villamos energia köte-
lezõ átvételével (23 Ft/KWó), a víz-
készletjárulék elmaradása, a bányajára-
dék esetleges elmaradása (szélerõmû-
veknél, biomassza erõmûveknél ezzel
nem kell számolni), a geológiai kocká-
zat csökkentése a biztosító társaságok
bevonásával. Az elõadás végén bemu-
tatta az izlandi Husavikon létesített geo-
villamos erõmû képét, amely mintául
szolgálhat a Pilot Projektnél, eredmé-
nyes megvalósítása pedig befolyásol-
hatja a MOL Nyrt.-t, hogy belépjen-e
nagyobb mértékben a földhõiparba, a
geotermikus energia kitermelésével.

Az Iklódbördõce körzetében geoter-
mikus kutatás céljából tervezett és
megvalósítás alatt lévõ kútmunkálatok-
ról id. Õsz Árpád, a MOL Nyrt. mér-
nök-szakértõje, az OMBKE KFVSz el-
nöke tájékoztatta a szakmai nap részt-
vevõit. Bevezetõként elmondta, hogy
hat évvel ezelõtt a nagykanizsai Gya-
korlótelepen megrendezett konferen-
cián a termálvíz-hasznosítás helyzeté-
rõl és lehetõségeirõl tartott elõadást.
Akkor még nem gondolta, hogy hat év-
vel késõbb az ott említetteket neki kell
megvalósítani a gyakorlatban, amelyrõl
szívesen számol be. Az Iklódbördõce
térség kútjait több száz, olajipari célra
lefúrt kút közül választotta ki egy elõzõ
csapat. A kiválasztott kutaknál a fõ fe-
ladat egyszerûen megfogalmazható
volt: a szénhidrogén-kutatás céljára le-
fúrt kutak átképzése geotermikus ku-
takká. Ismeretes, hogy nincs két egy-
forma kút, és ezekbõl kell az adottsá-
goknak megfelelõ, egyedi tervezéssel
geotermikus kutakat kialakítani. A két

kiválasztott kút az Or�Ny�3, 3200 m
mély, 1975�76-ban, míg az Or�Ny�5
2930 m talpmélységû és 1991-ben léte-
sült. A kutak Lenti várostól keletre he-
lyezkednek el, az Ortaháza�Nyugat
mezõ kútjai. Az említettek mellett a
4-es és a 7-es jelû kutak elõkészítése is
folyamatban van. A fõ feladat meghatá-
rozása mellett sok részfeladatot kellett
megoldani. Az Or�Ny�3 és Or�Ny�5
jelû kutak a triász korú, repedezett, kar-
bonátos kõzetbõl termelhetnek, vagy
abba sajtolhatnak vissza, amelyrõl a
vizsgálatok után fognak dönteni. Így a
szivattyú is ennek a döntésnek megfele-
lõen kerül a kútba. Az Or�Ny�5 kutat
tovább kell fúrni. A 160 tonna emelõ-
kapacitású, teljesen önjáró fúróberen-
dezéssel a Rotary Fúrási Zrt. fogja a
kútmunkálatokat rövidesen megkezde-
ni. A kivizsgálások során minden olyan
geofizikai vizsgálatot elvégeznek, ami
a mai technikával lehetséges. A kútfe-
jek körül megfelelõen kialakított beton-
felületek és 2000 köbméteres, dupla
szigeteléssel ellátott, forró víz fogadá-
sára is alkalmas tárolók kerültek kiala-
kításra, amelyek a rövid tesztek elvég-
zésére is alkalmasak. A két kút kialakí-
tásának tervezett költsége közel 700
millió forint, idõtartamát három hónap-
ra tervezik, amit három hónapos teszte-
lés követ. Így jövõ nyárra várható a ku-
tatási fázis lezárása.

A biztonságosan és szakszerûen mû-
ködtetett, földhõt termelõ és hasznosító
létesítmények szakember-ellátottságá-
ról Császár Béla mérnök-tanár, a nagy-
kanizsai Zsigmondy Vilmos és Szé-
chenyi István Szakképzõ Iskola képvi-
seletében fejtette ki gondolatait. Megál-
lapította, hogy a jelentõs vagyont kép-
viselõ létesítményeket jól képzett felsõ-
és középfokú szakemberek nélkül nem
lehet biztonságosan üzemeltetni. A
nagyvállalatok ezt már régen felismer-
ték, és vállalják a rendszeres képzés, to-
vábbképzés, átképzés problémáit és
költségeit. Az ellenõrzési eljárásoknál
is alapkérdés a munkavállaló szakkép-
zettsége az adott területen. Mint a Gya-
korlótelep felelõs mûszaki vezetõje ki-
jelentheti, hogy személy szerint igényli
a hatóságok ellenõrzéseit, mert az a
biztonságos munkavégzés irányában
hat. A 10 métertõl 3500 méter mélysé-
gû kutak fúrására használt berendezé-
seiken tanulók, jelöltek gyakorolnak

rendszeresen, ezért az intézmény fele-
lõssége ötven éve kiemelt e területen is.
Az energiatermeléshez és -hasznosítás-
hoz intézményük a mélyfúrás, a flui-
dumkitermelés területeire technikuso-
kat képezhet. A megújulóenergia-gaz-
dálkodási terület, felkészülésük el-
lenére, 2005-ben kimaradt a Szakkép-
zési Jegyzékbõl, általuk nem ismert ok-
ból. Az iskolájukban környezetvédelmi
képzés is folyik. Álláspontja szerint in-
tézményük felkészült arra, hogy a föld-
hõt kitermelõ és hasznosító létesítmé-
nyek üzemeltetéséhez, ellenõrzéséhez a
középszintû szakembereket az igények
szerint képezze vagy átképezze.

Hódosi József, a Pécsi Bányakapi-
tányság fõmérnöke elõadásában a bá-
nyahatósági engedélyezés tapasztalatait
foglalta össze a földhõbányászat terüle-
tén. Bevezetõként elmondta, hogy a
geotermikus energia kinyerésére és
hasznosítására benyújtott tervek enge-
délyezését végzi a Bányatörvény a kap-
csolódó szabályozásoknak megfele-
lõen.

A Bányatörvény meghatározza a
geotermikus energia fogalmát is,- az a
földkéreg belsõ energiája. Így a mély és
a talajszint közeli geotermia is beletar-
tozik a fogalomba. Amennyiben nem
történik vízkivétel, más energiahordo-
zók felhasználásával, hõcserélõ folya-
dékokkal oldják meg a földhõ kinyeré-
sét, akkor a Bányatörvény hatálya alá
tartoznak a létesítmények, berendezé-
sek. Engedélyezésnél, a geotermikus
energia kinyerésére felhasznált szénhid-
rogénkutaknál, a szénhidrogén-telepek
kizárásáig a hatóságuk jár el. A vízügyi
eljárásokban pedig szakhatóságként
mûködnek közre. Mint ismeretes, az
energetikai céllal kitermelt energia a
bányatulajdonos tulajdonába kerül, ami
után bányajáradékot kell fizetnie.
Könnyítések is vannak. Így csak a
30 °C-ot meghaladó tartomány hõmeny-
nyisége után kell fizetni, � emiatt a
talajszondás vagy talajkollektoros hõ-
szivattyúk többsége kiesik a bányajára-
dék fizetési kötelezettsége alól, � ameny-
nyiben mérési jegyzõkönyvekkel iga-
zolja a 30 °C alatti hõmérsékleti érté-
keket, a hõmérsékletváltozásokat. To-
vábbi könynyítés, hogy a határérték fö-
lötti hõmérséklet 50%-a lehet a számí-
tás alapja. Az engedélyköteles létesít-
ményeknél a tervezési és engedélyezési
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határ kijelölése szokott a gyakorlatban
gondokat jelenteni, ezért a felelõs terve-
zõnek célszerû mielõbb egyeztetési le-
hetõséget kérni a hatóságtól. A mûszaki
tervdokumentáció tartalmi követelmé-
nyei meghatározottak. A tulajdoni vi-
szonyok tisztázása nélkül nem lehet az
engedélyezés eredményes. Külön ki-
emelte a tervezõi felelõsség fontosságát,
a tervezõ jogosultságát. A Magyar Mér-
nöki Kamara állásfoglalása szerint ma a
geotermikus energia kitermelésére szol-
gáló létesítmények tervezésére a
BSZKB (kõolaj- és földgázbányászat), a
GT�1 (geotechnika), a V5�1 (hidrogeo-
lógia) kódjelû tervezõk jogosultak Ma-
gyarországon. Hasonlóan fontos a kivi-
telezõ, a kivitelezõ felelõs mûszaki ve-
zetõjének a kiválasztása, mert õ fog nyi-
latkozni a használatbavételi engedélye-
zési eljárásban is. Bonyolultabb esetben
akár 17 szakhatóság bevonása is szüksé-
ges az eljárásokba, ezért mielõbb tisz-
tázni kell az engedélyezõ és közremûkö-
dõ hatóságokat. Befejezõ gondolatként a
hazai lakóépületi földhõhasznosítás el-

terjedésének jellemzõjeként a fõmérnök
elmondta, hogy a bányafelügyelethez
2003-ban 2 engedélykérelem érkezett
csak, 2006-ban pedig eddig már 59 ké-
relmet regisztráltak. Ez természetesen
nem egyezik a hõszivattyúkat forgalma-
zó cégek adataival, ami ismételten felve-
ti a tervezõk körültekintõ munkáját, a
tervezõi felelõsség fontosságát.

Tóth János, a Magyar Olajipari Mú-
zeum igazgatója zárszavában külön
megköszönte dr. Szabados Gábornak, a
Magyar Bányászati Hivatal elnökhe-
lyettesének és dr. Farkas Istvánnak, a
Magyar Geológiai Szolgálat fõigazgató-
jának, hogy a szakmai nap programján
részt vettek. Köszönetet mondott az elõ-
adóknak, hogy vállalták az elõadással
járó felkészülést, tartották a kötött idõ-
tartamot és hozzájárultak a hangfelvétel
készítéséhez. Megköszönte Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város és az OMBKE
KFVSz anyagi támogatását. Külön tisz-
telettel köszönte meg dr. Csaba
Józsefnek, hogy vállalta a szigorú elnök
hálátlan feladatát, de csak így lehetett

három órába beszorítani az elõadásokat.
Befejezésként elmondta, hogy a

MOIMmegalapítása óta gyûjti a geoter-
miával kapcsolatba hozható anyagokat
is. 1993-ban a tulajdonukba került a
VIKUV-tól a Zsigmondy Vilmos Gyûj-
temény, majd 1999-tõl PHARE támoga-
tással Geotermikus Regionális Kutató-
helyként is mûködnek, szerény körül-
mények között. A múzeum tevékenysé-
gét tovább bõvítve, az eddigi eredmé-
nyeire és a zalai új fejlesztésekre ala-
pozva szeretne FÖLDHÕMÚZEUM-ot
létrehozni Zalaegerszegen, országos
emlékhelyhálózatba kapcsolva. Ehhez
kérte a jelenlévõk szakmai támogatását
és megköszönte részvételüket. A leve-
zetõ elnök által használt csengõt pedig
az új múzeum elsõ tárgyi eszközének
nyilvánította. A délutáni programban a
Magyar Olajipari Múzeum szabadtéri
kiállítását és a fedett termálfürdõ épít-
kezését tekinthették meg az érdeklõdõk.
(Farkas Iván Károly ipari szakértõ MOIM.
Elsõ közlésben a Mérnök Újság 2007.
januári számában jelenik meg.)

Három bányászgeneráció válo-
gatott iratai és emlékezései II.
könyv bemutatója
(Zalaegerszeg, 2006. szeptember 21.)

AMagyar Olajipari Múzeum Közle-
ményei sorozat 28. tagjaként meg-

jelent kétkötetes kiadvány egy sorozat
második részét képezve � rendhagyó
módon � az elsõ részt megelõzve került
az olvasók kezébe. (Buda Ernõ édesap-
jának és nagyapjának életével foglalko-
zó elsõ rész várhatóan jövõre jelenik
meg.)

A most megjelent kiadványból az ál-
talunk szeretve tisztelt Öcsi bácsi, Buda
Ernõ gazdag és tartalmas, izgalmakkal
és eseményekkel teli életét ismerhetjük
meg saját visszaemlékezései és kora-
beli dokumentumok segítségével.

Az 1970-es években több szakmai
közlemény jelent meg Buda Ernõ tollá-
ból, és az 1979-es nagy zsanai gázkitö-
rés elfojtásával összefüggõen az egész
ország megismerte nevét. Ernõ bácsi a
kilencvenes évek elejétõl kezdte a na-
gyobb nyilvánosság elõtt felidézni élete

nehéz évtizedeinek történéseit. (Ennek
nyilvánvaló oka az volt, hogy az 1964.
évi elnöki kegyelem ellenére a szolnoki
bíróság csak 1989 decemberében nyil-
vánította elítélését semmisnek.) Az
1996-ban megjelent Beszélgetések az
olajiparról � Nagylengyel c. MOIM-ki-
adványban már több, nem kimondottan
szakmai részletet elárul életérõl (pl. Rá-
kosi Mátyással való találkozása). 1998-
ban nagy visszhangot váltott ki a Ma-
gyar Rádió Névjegy c. mûsorában az
olajbányászatról elhangzott nyilatkoza-
ta, de életének sötétebb korszakáról
még ekkor sem beszélt. 1999-ben, majd
2000-ben többen készítettek vele ripor-
tot, melyekben már kissé óvatosan, de
szólt az 1956-ban Szolnokon, az Alföl-
dön megtörtént forradalmi események-
rõl, az azokat követõ személyes meg-
hurcoltatásáról. 2002-ben a Pápai
Gábor által szerkesztett �Gyökerek és
Lombok� (Erdészportrék) c. könyvso-
rozat 4. kötetében közölték le a vele
Nagykanizsán és Kapolcson készített
beszélgetést. Ez a 141 oldalas anyag fel-
öleli Ernõ bácsi egész élettörténetét,
vall benne családjáról, egyetemi éve-
irõl, szakmai pályájáról, és már részle-
tesen beszél az 1956-os forradalomról,
az ezt követõ eseményekrõl, szakmai

pályafutásának részleteirõl. Fia, Buda
Attila által szerkesztett és sajtó alá ren-
dezett jelen kiadvány részleteket vesz
át az elõbb idézett könyvbõl, és az
egyes részletekhez olyan eredeti doku-
mentumokat illeszt, amelyek megvilá-
gítják az Ernõ bácsi által elmondotta-
kat. Ez a szerkesztési mód kezdetben
kissé szokatlannak tûnik, de amint ha-
lad az ember a könyv olvasásában, egy-
re jobban kiteljesedik elõtte minden
részlet, el tud gondolkodni a történése-
ken, össze tudja vetni a dokumentumo-
kat az Ernõ bácsi által leírtakkal.

Buda Attila szerencsés kézzel hasz-
nálta fel édesapja válogatott iratait, azt
tekintette céljának, hogy �lehetõleg a
teljes életút dokumentálva legyen, az
egyéni életpályát és a mindenkori társa-
dalmi környezetet megidézõ fontos irat
közlésével, úgy, hogy ezek bizonyos
mértékben magyarázzák is egymást�.
Kiemelt pontokként szerepelnek a
könyvben az egyetemi évek, a fürste-
necki zárgondnokság, az 1957�58-as
büntetõper, valamint azt követõen a
szakmai életpálya részleges helyreállí-
tása. A több mint 400 oldalas doku-
mentumgyûjtemény elsõsorban jelen-
ségeket illusztrál, és ahogy Buda Attila
a könyv utószavában írja: nem feladata

KÖNYVISMERTETÉS
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a dokumentumok középpontjában levõ
személy életének kísérõi között bármi-
lyen sor vagy értékrend kialakítása. Bu-
da Attila Ernõ bácsi iratainak, váloga-
tott írásainak feldolgozásával nagy
munkát végzett. Munkája átgondolt,
precíz és tartózkodóan magas színvo-
nalú. A dokumentumok válogatása
rendkívül szerencsés, a közléséhez fû-
zött szûkszavú, lényegre törõ megjegy-
zései példamutatóan szakszerûek.

(Udvardi Géza könyvbemutatón elhangzott
beszédének szerkesztett változata)

Ifj. Sarkadi Sándor: A soproni
MEFESZ az 1956-os forrada-
lomban (a soproni fõiskolások
és egyetemisták szerepe a for-
radalomban)
�Ti voltatok itt minden, az ALMA MA-
TER büszkesége, a város reménysége�

Peéry Rezsõ

ifj. Sarkady Sándornak, a Nyugat�
Magyarországi Egyetem, Könyvtár fõ-
igazgatójának a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Központi Levéltárának kiad-
ványaként megjelent könyvét 2006. ok-
tóber 24-én Sopronban (a volt SOTEX,
most GYIK épületében) mutatták be.

A könyvbemutatót dr. Varga Sza-
bolcs, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem dékánhelyettese nyitotta meg,
majd a könyv szerzõje személyes han-
gú megközelítésben mutatta be a 203

oldalas könyvet. A �Lectori salutem!
Üdvözlet az olvasónak!� prof. dr. Fara-
gó Sándornak � az Egyetem rektorának
� tollából jelent meg. Néhány kiemelt
gondolat az írásból:

�Legyen ez a könyv ugyanakkor en-
gesztelõ elégtétel mindazok számára,
akikkel szemben az elnyomó hatalom
igazságtalanságokat terjesztett, mél-
tánytalan intézkedéseket foganatosí-
tott, s akiket a haza ellenségének nyil-
vánított� az Egyetem jelenlegi veze-
tõjeként mindazoktól bocsánatot és az
Egyetem részérõl felmentést kérek�
akik méltánytalanságokat, igazságta-
lanságokat szenvedtek el� Kérem az
ALMA MATER-t ne kárhoztassák.�

A könyvben igen korrekten � hézag-
pótló történelmi összefoglalóként is �
szinte óráról órára a korabeli anyagok
alapján ismerhetjük meg a történéseket.
Számtalan korabeli írás, fénykép, do-
kumentáció színesíti a könyvet, és kü-
lön dicséretes, hogy a könyvben 8 olda-
lon át olvasható. �A levéltári dokumen-
tumokban, a forradalom idejérõl ránk
maradt személyek nem teljes névsora�
is, a �személynévmutató� alapján a
könyvben csaknem 600 név szerepel.

A recenzens egyetlen �szépséghibá-
ra� hívja fel a figyelmet, nevezetesen
arra, hogy a könyv egyik zárógondola-
ta �Sopronban a Csaba József olaj-
mérnök hallgató vezette és 1956. no-
vember 10-én létrehívott új MEFESZ
Szervezet csöndben elhalt, és hivatalo-
san a MEFESZ Bizottság 1957. már-

cius 1-jén mondott le, annak tagsága
örökre beírta nevét a magyar történe-
lembe.� � nem került méltó elismerés-
re, ugyanis sajnos a megszólalók között
dr. Csaba József okl. olajmérnök � aki
most a BKL Bányászat olvasószerkesz-
tõje � nem szerepel. Bízom azonban
abban, hogy az Õ visszaemlékezése
(hiszen koncepciós fegyelmivel távolí-
tották el 1958. január 29-én, és diplo-
máját csak 1960-ban tudta megszerez-
ni!) és a hiteles dokumentumok � ame-
lyek nála eredeti példányban megtalál-
hatóak � a késõbbiekben fognak meg-
jelenni.

A szerzõ � mint ahogy azt könyvé-
ben írja � köszönettel vár minden olyan
írást, dokumentumot, fényképet stb.,
ami további ez irányú munkájához
nagy segítséget jelent.

Címe: Nyugat-Magyarországi Egye-
tem, 9400 Sopron, Bajcsy�Zsilinszky
Endre u. 4. (telefon: 06-99-518-268).

A szép kiállítású könyv a LÖVÉR�
PRINT Nyomdaipari Kft. dolgozóinak
a munkáját dicséri.

A könyv megvásárolható a Cédrus
könyvkereskedésekben (9400 Sopron,
Mátyás király u. 34/f, telefon: 06-99-
506-115 vagy 9400 Sopron, Bünker
köz 2., telefon 06-99-315-305) 1980
Ft-os áron. A könyvkereskedés telefo-
non és írásban történõ megrendelés
esetén utánvéttel küldést is vállal. A
könyv a cedrusart@cedrusart.hu e-mai-
len is megrendelhetõ.

(Dr. Horn János)

A biogáznak nagy jövõje lehet
Ausztriában

Azosztrák Környezetvédelmi Hiva-
tal által készített tanulmány sze-

rint a biogáznak nagy jövõje lehet
Ausztriában, mivel optimális feltételek
mellett az összes jármû csaknem egy-
harmadát ezzel lehetne üzemeltetni.

A tanulmány fõbb megállapításai:
� a feldolgozott, ill. kezelt biogáz ké-
miai összetételében nem különbözik
a földgáztól, és ezért éppen olyan jól
felhasználható a jármûszektorban,
mint a földgáz;

� Ausztria nagy mennyiségû, biogáz
termelésére alkalmas nyersanyaggal
rendelkezik, a teljes biogázmennyi-
ség jármûszektorban való alkalmazá-
sa esetén az Ausztria közúti forgal-
mában felhasznált üzemanyagoknak
mintegy 27%-át lehetne helyettesíteni
bioüzemanyaggal;

� a levegõszennyezõ NOx és a korom-
szemcsék tekintetében, a biogáz a dí-
zelüzemû jármûvekkel szemben nagy
elõnyt jelent, a kisebb emisszió miatt.
A biogáz jármûszektorban történõ

értékesítésének elõfeltétele a gáz infra-
struktúrájának megteremtése és az ellá-
tás folyamatosságának biztosítása.
Ausztriában ma még nagyon alacsony
a gázüzemû jármûvek aránya. Míg
Olaszországban 400 000 jármû mûkö-
dik gázzal, addig Ausztriában csak

500. Az Európai Unió célkitûzése sze-
rint a jármûvek üzemanyagigényét
2020-ig 10%-ban földgázzal és további
8%-ban biogáz üzemanyaggal kell fe-
dezni.
Erdöl, Erdgas, Kohle

A POX/Metanol üzem moderni-
zálása

ATOTAL Raffinerie Mitteldeutsch-
land (Spergau) vállalat 2008 köze-

péig 42 millió euró ráfordítással mo-
dernizálja a finomítóhoz tartozó
POX/Metanol üzemet. A Leunaban le-
võ vegyi komplexumban 1985 óta
gyártanak évente mintegy 700 000 t
metanolt. Ma a 100%-ban a francia
TOTAL konszernhez tartozó TOTAL
Raffinerie Mitteldeutschland GmbH

KÜLFÖLDI HÍREK
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Németország legnagyobb és Európa 3.
legnagyobb metanoltermelõje.

A metanolüzemet 20 évvel ezelõtt a
kõolajmaradékok teljes körû értékesíté-
se és emelt szintû hasznosítása céljából
építették meg. A modernizálás folya-
mán felújítják a folyamatvezérlõ és biz-
tonsági kapcsoló-rendszert is, és új mû-
szer-, ill. vezérlõtermet építenek. A
projektet folyamatos üzem mellett va-
lósítják meg, és 2008 tavaszára tervezik
befejezni.

A metanoltermelés Leunaban hosszú
tradíción alapul, ugyanis 1923-ban
hagyta el az elsõ szintézisgázból elõál-
lított metanolszállítmány az üzemet,
amely 1917-ben a BASF (Badischen
Anilin und Soda Fabrik) ammóniaüze-
meként lett megépítve. (A BASF kuta-
tója,Mathias Pier (1882�1965) fejlesz-
tette ki azt a szintézisgázból történõ
metanolgyártási eljárást, amelyet az-
után nagyüzemi méretben Leunaban
valósítottak meg.)
Erdöl, Erdgas, Kohle

Újabb jelentõs földgázforrás
lépett üzembe Trinidad és
Tobago térségében

A250 MUSD költségû �Cannon-
ball� platformról 2006 márciusá-

ban megindult a földgáztermelés. Ez a
� mintegy 70 m mélységû tengervízbe
telepített � kezelõ nélküli platform 35
km-re van a Galeota Point-tól. A tervek
szerint a létesítmény néhány hét alatt
eléri teljes termelési kapacitását, me-
lyet 22,6 Mm3/d mennyiségre tervez-
tek. Az eredetileg 2005 végére tervezett
üzembe helyezést a tengerfenékbe fek-
tetett szállítóvezeték építésének kése-
delme miatt nem tudták tartani.
Oil and Gas Journal (Internetrõl)

Az ázsiai és közép-keleti szük-
séglet elõrelendíti a világ PB-
gáz kínálatát

Avilág cseppfolyós (PB) gázszük-
ségletében drasztikus gazdasági-

történelmi átalakulás történt 2000 és
2005 között, amikor elsõ ízben haladta
meg az ázsiai szükséglet az észak-ame-
rikai igényeket.

Ázsia PB-gáz-szükséglete 2005-ben
mintegy 66 Mt szintet ért el, ugyanak-
kor Észak-Amerika igénye csak 60 Mt

volt. A Purvin & Gertz Ken Otto Inté-
zet szerint ez a trend folytatódni fog:

Ázsia PB-gázigénye 2010-ben vár-
hatóan mintegy 82 Mt lesz, míg Észak-
Amerikáé 65 Mt körül várható.

A 2006 márciusban Houstonban tar-
tott PB szemináriumon elhangzottak
szerint a 2000-tõl folyamatosan emel-
kedõ PB-gázigényt döntõen az ázsiai és
közép-keleti igények jelentõs növeke-
dése idézte elõ. A világ PB-gáz-szük-
séglete 2000-ben 205 Mt, 2005-ben
már 225 Mt volt. Becslések szerint a vi-
lág PB-gáz-szükséglete 2025-ben vár-
hatóan mintegy 225 Mt lesz. Európa és
Észak-Amerika szükséglete várhatóan
egyenletes marad, Ázsiában és a Kö-
zép-Keleten nagyobb növekedési há-
nyad várható.

A PB-gáz árak követik az egyre nö-
vekvõ földgáz- és olajárakat, és ez va-
lamennyire lassíthatja a kereslet növe-
kedését.

2000 és 2005 között a lakossági és
kereskedelmi szükséglet 12%-kal
emelkedett (113,2 Mt szintet ért el), a
vegyipari, kémiai-technológiai felhasz-
nálás 22%-os növekedéssel 51,2 Mt
mennyiséget ért el. A világ 2005. évi
PB-gáz-felhasználásában a lakossági és
kereskedelmi felhasználási hányad
51,5%-os arányt képviselt. A közle-
mény úgy becsüli, hogy amint a világ
PB-gáz-fogyasztása emelkedik, a vegy-
ipari szükséglet árra érzékeny szektora
(többnyire az USA-ban és Európában)
bõvülni fog.
Oil and Gas Journal (Internetrõl)

A Nemzetközi Energia Ügynök-
ség (IEA) az energiakutatásra
és -fejlesztésre fordított kiadá-
sok növelését javasolja

Az IEA azt tanácsolja, hogy a kor-
mányok legalább az 1980-as évek

eleji szintre növeljék az energiakutatá-
sokra és -fejlesztésekre fordított költ-
ségvetési kiadásokat. Az IEA keretébe
tartozó 26 iparilag fejlett tagország
1974�2003 között összesen 308 Mrd
USD összeget fordított az energiatech-
nológiai kutatásokra. A szervezethez
tartozó kormányok 1974-ben energia-
kutatásra és fejlesztésre 5,9 Mrd USD-t
fordítottak, ebbõl 69 MUSD-t a meg-
újuló energiák kutatására.

Az energiakutatásokra és fejleszté-

sekre fordított összegek 1980-ban
15 Mrd dolláros csúcsot értek el, de
1987-ben 10 Mrd USD-ra csökkentek a
kutatási támogatások. A támogatás ezt
követõen 1987 és 1991 között 10 Mrd
USD/év volt, majd az 1990-es években
8,6�10,4 Mrd USD/év szinten mozgott.
Az összes energiakutatási és fejlesztési
kiadások 2003-ban 9,2 Mrd USD
összeget tettek ki, ebbõl a megújuló
energiákra már 841 M USD-t fordítot-
tak. Az IEA-tanulmány szerint az USA,
Japán és Németország fordít legtöbbet
energiakutatásra és fejlesztésre, azon-
ban az egy fõre esõ ráfordítás tekinteté-
ben Svájc, Dánia és Hollandia a vezetõ.
Oil and Gas Journal (Internetrõl)

Kik alakítják a jövõben a pri-
merenergia�kép összetevõit?
Mi történhet?

Dr.Wolfgang E. Schollenberger, a
BP technológiai igazgatóhe-

lyettese 12 oldal terjedelmû tanulmányt
közöl arról, hogy miként változhat a
világ primerenergia-fogyasztásának
összetétele, ill. szerkezeti megoszlása
2100-ig.

A világ primerenergia-fogyasztásá-
nak szerkezete a 21. században alapve-
tõen változni fog. Az új energiaszerke-
zetet a fogyasztók, a kereskedelem és a
kormányok együttesen fogják kialakí-
tani. Az ezzel kapcsolatos energetikai
döntéseket az alábbi három fõ téma
fogja döntõen befolyásolni:
� Az egyenletes és állandó erõs gazda-
sági növekedés

� Az energiaellátás biztonsága
� A tiszta és biztonságos környezet.

Nem az energiaforrások csökkenése,
hanem a fogyasztók preferenciája, az üz-
leti (kereskedelmi) megoldások és a kor-
mányzatok igényei fogják meghatározni
a változásokat. A világ energiafelhaszná-
lása a kereskedelmileg értékesített pri-
merenergia mennyiségét figyelembe vé-
ve a 2004. évi 10,8 Gtoe-rõl (Giga tonna
olajegyenérték) 2100-ra már 35 Gtoe kö-
rüli szintre növekedhet (1. ábra).

A diagramban feltüntetett primer-
energia-hordozók alulról felfelé: tûzifa,
szén, kõolaj, földgáz, vízi energia,
atomenergia és �egyéb�. A diagram
függõleges tengelyén a világ primer-
energia-fogyasztása Mtoe olajegyenér-
tékben van feltüntetve.



Bányászati és Kohászati Lapok 139. évfolyam 2006/11�12. szám28

A fogyasztás alakulását számos
nagy jelentõségû nemzetközi esemény
határozta meg: (1)1953-ban Irán önálló
nemzetté válása; (2) 1956-ban a Szue-
zi-csatorna-krízis; (3) az 1960-as évek
elején a szén áresése; (4) 1967-ben az
arab-izraeli háború: a Szuezi-csatorna
lezárása 1975-ig; (5) 1973-ban a hábo-
rú Egyiptom/Szíria és Izrael között; (6)
1979-ben a fundamentalisták átvették a
hatalmat Iránban; (7) 1990�1991-ben
Irak betörése Kuvaitba. Az elsõ Öböl-
háború. A Szovjetunió szétszakadása;
(8)1997-ben az ázsiai bankkrízis.

Az elõrejelzések szerint a �megújuló
energiák� 2100-ban a világ energia-
szükségletének legalább 35%-át fogják
adni, ezen belül a napenergia részará-
nya 15% is lehet, míg az atomenergia
részesedése mintegy 20% körüli szin-
ten várható. A fosszilis tüzelõanyagok
� melyek 2004-ben a 83%-os aránnyal
még döntõ hányaddal szerepeltek �,
még továbbra is jelentõsek lesznek, de
már sokkal kisebb (28%-os) aránnyal.
Az áramszolgáltatásban azt feltételezik,
hogy az erõmûvek megújuló energia-
forrásokkal való táplálása jelentõsebbé
válik. A primerenergia-szerkezet prog-
nosztikus alakulását bemutató diagram-
ban (2. ábra) feltüntetett primer ener-
giahordozók alulról felfelé: tûzifa,
szén, kõolaj, földgáz, vízi energia,
atomenergia, szélenergia, biomassza,
napenergia, geotermikus energia,
egyéb. A függõleges tengelyen: a világ

primerenergia-fogyasztása Mtoe olaj-
egyenértékben van feltüntetve.

A szakértõk szerint a 21. század má-
sodik felében nagyon erõs lesz a ver-
seny a tüzelõanyagokért, és ez az ener-
giakonverziók hatékonyságának növe-
léséhez, valamint a költségek csökken-
téséhez is vezethet. A 2100-ra feltétele-
zett primerenergia-szerkezet több gene-
rációnak is kiváló lehetõséget nyújthat
arra, hogy olyan energiához jusson,
amelyre szüksége van a boldogulásá-
hoz, és egyidejûleg egy tiszta és bizton-
ságos környezet fenntartásához.

A 21. századra vonatkozó becslést
ábrázoló diagram (1. ábra) azonban
természetesen csak egy a sok lehet-
séges változat közül. A számításoknál
figyelembe vették a világ népességének
növekedését is, az erõs gazdasági növe-
kedést, az energiaellátás biztonságát, az
ökológiai óvatosságot stb. E tényezõk
változataira is dolgoztak ki diagramo-
kat, melyeket a szerzõ különbözõ súly-
arányokkal vett figyelembe a bemuta-
tott prognosztizált változatban.
OIL GAS European Magazine

A németországi ipariszerel-
vény-gyártók optimisták

Anémetországi ipariszerelvény-
gyártók 2005-re 9%-os forgalom-

növekedést értek el az elõzõ évhez vi-
szonyítva. A pozitív eredményt részben
a 16%-kal megnövekedett külföldi for-
galom, részben a belföldön elért 4%-os

növekedés eredményezte. A legna-
gyobb átvevõ ország Kína volt (173
millió euró értékkel), a második legna-
gyobb átvevõ pedig az USA (119 millió
euró értékkel).

A Német Szerelvénygyártók Szak-
mai Szövetsége 2006-ban belföldön az
értékesítés 3%-os növekedését, míg az
exportpiacokon 9%-os növekedést vár,
így várhatóan 2006-ban az összes érté-
kesítés kereken 5%-kal fog növekedni.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Csõvezetékek burkolatának
szigetelési hibái, és ezek mine-
ralizációja

Frantisek Micko és társai a Cseh
Köztársaságban kifejlesztett és si-

keresen alkalmazott gazdaságos eljá-
rást ismertetnek. A csõburkolatok szi-
getelési hibái csökkentik a gázszállítás
biztonságát, ami igen jelentõs mûszaki-
gazdasági kockázatot jelent. A hibák
kijavítása jelentõs idõ- és költségténye-
zõ, különösen a földmunkák vonatko-
zásában.

A katódos védelemmel ellátott csõ-
vezetékek hibáinak esetében a felszín
mineralizálásával (ásványosításával)
nemcsak a szigetelési hibák kijavítása
érhetõ el, de az aktív védelem mûködé-
se és minõsége is optimalizálható. A
szerzõk ismertetik azt az általuk kifej-
lesztett új technológiai eljárást, mellyel
ásványi keveréket injektálnak a talajba,
hogy a környezetet 9,3�12,5 pH érté-

1. ábra. A világ primerenergia-fogyasztása 1945 és 2004 között 2. ábra. A világ primerenergia-szerkezetének várható alakulása �
tények 2004-ig és prognózis 2100-ig



ken tartsák, ami EIR = -0,85-tõl 1,039
V-ig terjedõ polarizáció potenciálnak
felel meg. Megállapították, hogy
amennyiben a talajelektrolitben a hid-
rogénion koncentrációt ezen a szinten
lehet tartani, még a nagyon régi aszfalt-
szigetelés jó minõségét is el lehet érni.
A szerzõk szerint a mineralizációval
kezelt szigetelésburkolat tartóssága
túltesz a klasszikusan alkalmazott asz-
falt�bitumenszigetelések tartósságán.
A szigetelésjavítás általában nagyon
költséges technológiájú eljárás. A
Cseh Köztársaságban egy hiba javítása
átlag 35 000 koronába kerül, de épített
környezetben ez a költség 100 ezer,
vagy akár ennél is nagyobb összeg le-
het. Ezzel szemben a mineralizáció
költsége a katódos környezetben 5000
korona, átmeneti, valamint anódos kör-
nyezetekben is csupán 6000�15 000
korona. A szerzõk úgy ítélik meg,
hogy ennek alapján ez az eljárás két-
ségtelenül gazdaságos és mûszakilag
könnyen kivitelezhetõ.
OIL GAS European Magazine

Mikroturbinás energiarendsze-
rek

Az USA-ban a Capstone Turbine
cég 30 és 65 kilowatt kapacitású

mikroturbinái az elsõ olyan megújuló
energiákkal mûködtetett turbinák, ame-
lyeket az Underwrites Laboratories az
UL 2000 szabvány szerint, a biogázzal
és földgázzal üzemeltetett stacioner
motoros generátor kategóriába sorolt.

A turbinák alkalmasak az országos
hálózathoz való kapcsolásra. A �Cap-
stone Turbine� társaság úgy véli, hogy
ez az engedélyezés, ill. besorolás ösztö-
nözni fogja az üzemeltetõket arra, hogy
az olajmezõkbõl, szennyvízkezelõkbõl,
mezõgazdasági hulladékokból keletke-
zett, ún. hulladékgázokat ne fáklyán,
hanem mikroturbinákban hasznosítva,
áramot fejlesztve égessék el.
Oil and Gas Journal

A magas olaj- és földgázárak
arra ösztönzik a vegyipart,
hogy a szénfelhasználás felé
forduljon

Afenti megállapításokat a Nexant
Inc. (USA) szakértõi közölték. A

nyersanyagváltást serkenti a fejlõdõ or-
szágokban mutatkozó példa nélküli

energiaszükséglet-növekedés, amely
különösen Ázsiára jellemzõ, valamint a
szénfeldolgozási eljárások (mint pl. az
elgázosítási technológiák) fejlõdése és
a környezetvédelmet biztosító techno-
lógiák�eljárások fejlõdése is.

Az elemzés szerint a szokásos (dön-
tõen szénhidrogén!) vegyipari alap-
anyagok szûkülõ kínálata, ill. növekvõ
beszerzési ára és szállítási költsége, va-
lamint a hatalmas szénkészletek (külö-
nösen Kínában) arra ösztönzik az ipart,
hogy korszerû eljárásokat alkalmazva,
ismét nagyobb mértékben használjanak
szenet a vegyipari alapanyagok elõállí-
tására.
Oil and Gas Journal

Indiai és ausztráliai társaság
együttmûködése szénmeden-
cék metángázának kinyerésére
és hasznosítására

Az indiai GAIL energiatársaság és
az Arrow Energy NL Brisbane

(Ausztrália) egy memorandumot írt alá
olyan közös együttmûködésrõl és beru-
házásról, amely lehetõvé tenné a szén-
medencék metángázának kinyerését és
hasznosítását. A megállapodás, ill.
együttmûködés keretében keresik a le-
hetõségeket a kinyert gáz Ázsiába tör-
ténõ exportálására GTL (gas to liquids)
vagy komprimált földgáz alakjában.

A GAIL gyorsítani kívánja azt a 10
szénmedencére már kidolgozott me-
tánkinyerési projektet, amelyeket az
Arrow cég Queesland területén fejlesz-
tett ki, de beruházói tõkére várnak. A
programban három olyan szénmedence
élvez prioritást, amelyekben a fúrások
vastag és metángázban dús széntelepe-
ket tártak fel.
Oil and Gas Journal

Japán technológia Kína szá-
mára

Japán azt tervezi, hogy segít a kínai
társaságoknak a széncseppfolyósítás

területén, abból a célból, hogy biztosí-
tani tudják Kína növekvõ energiaszük-
ségletét.

A japán Új Energia és Ipari Techno-
lógiai Szervezet képviselõi szerint sok-
kal gazdaságosabb e technológia Kíná-
ban való alkalmazása, mint Japánban,
mert ott kevesebb erre alkalmas, nagy
készlettel rendelkezõ bánya áll rendel-

kezésre. A cseppfolyósítási kísérletek
már ebben az évben elkezdõdnek Pe-
kingben. A kínai vállalatok valószínû-
leg a bányák közelében építik fel azo-
kat az üzemeket, amelyekkel a szenet
folyékony termékké konvertálják.

Egy kínai elektromos társaság az új
technológia felhasználásával 2010-ben
a Belsõ Mongol Autonóm Régióból be-
szerzett 3000 t/nap szén feldolgozását
biztosító cseppfolyósító üzemet kíván
üzembe helyezni. Egy másik kínai
széntermelõ társaság ugyancsak 2010-
ben akar az Ujgur Autonóm Régióban
egy 2500�3000 t/nap szenet biztosító
bányát nyitni, a bányához telepített
szénfeldolgozó üzemmel. A japán fej-
lesztési szervezet szerint a projektek
célja, hogy fedezzék az akkut energia-
hiánnyal küzdõ Kína belföldi energia-
szükségletét.
Oil and Gas Journal

2006-ban világszerte 14,1%-kal
emelkednek az olajipari
ráfordítások

ACitygroup Investment Research
(CIR) intézet 2005. decemberben

egy 40 oldalas anyagot tett közzé 196
olaj- és gázipari vállalat jelentései, ill.
kérdõívekre adott válaszai alapján. Az
elemzésekbõl kitûnik: azt prognoszti-
zálják, hogy a világon 2006-ban az up-
stream szektor ráfordításai az elõzõ év-
hez viszonyítva 14,1%-kal fognak
emelkedni. Az elõrejelzés alapján az
USA-ban 16,5%-os, Kanadában pedig
12%-os költségnövekedés várható, míg
a világ többi � Észak-Amerikán kívüli
� területein 13,6%-kal magasabb ráfor-
dítást becsülnek, mint 2005-ben. Az
elõrejelzés alapján az upstream szek-
torban a tervezett ráfordítások a 2005.
évi 198,1 Mrd USD szintrõl világszerte
várhatóan 226,2 Mrd USD szintre
emelkednek.

Az elõrejelzést igazolni látszik,
hogy 2005-re eredetileg e szektorra vo-
natkozóan csak 5,5 %-os költségnöve-
kedést becsültek, azonban ténylegesen
a ráfordítás 19,1%-kal növekedett a vi-
lág upstream szektorában.

A felmérés alapján a 2006-ban vár-
ható összes ráfordítás 44%�át a 10 leg-
nagyobb, és csaknem 87%-át az 50 leg-
nagyobb társaság fogja végrehajtani.
World Oil

(Turkovich György)




