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Bevezetés

Az orosz szénhidrogénipar
elmúlt csaknem húszévi
történetében több drámai

fordulat következett be. A szénhid-
rogénipar teljes állami felügyeleti
rendszerének alapvetõ átalakulása
(megszûnt az állam kizárólagos fe-
lügyelete!); a nemzetközi tõke, a
nemzetközi kõolaj- és földgázkuta-

tó-, termelõ-, és finomító társasá-
gok, valamint a nemzetközi szerviz-
cégek megjelenése; a Szovjetunió
felbomlása utáni privatizáció (ma-
gánosítás) lefolytatása és az iparág
utódállomokra történõ decentralizá-
ciója; a kõolajtermelés átmeneti
stagnálása; a Yukos és vezetõinek
perbefogása és elítélése; a privatizá-
ció során létrejött hazai és �vegyes�

érdekeltségû társaságok fel- és
megvásárlása; végül ismét az állam
egyre növekvõ szerepe a kõolaj és a
földgáz, valamint a termékek ter-
melésében és elosztásában, ill. ke-
reskedelmében bekövetkezett ese-
mények után 2005 decemberében �
több mint öt év stagnálás után � erõ-
teljesen megindult a kõolajtermelés
növekedése (1. ábra).

Oroszország 2004-ben 3,36 mil-
liárd hordó (458 millió tonna) kõ-
olajat, illetve 2005-ben 20,30 millió
hordó (2 646 700 millió tonna) kõ-
olaj-egyenérték/nap szénhidrogént
termelt. A teljes kõolajtermelés
26%-át ellenõrzi az állam. (2. ábra),
illetve az állam birtokában van a tel-
jes szénhidrogén-termelés (kõolaj és
földgáz) kb. 2/3 része (3. ábra).

Id. ÕSZ ÁRPÁD
okl. olajmérnök
okl. menedzser szakmérnök
MOL Nyrt. szakértõ
OMBKE- és SPE-tagA gigászi szénhidrogénkinccsel rendelkezõ Oroszország kõolaj- és földgázipa-

ráról naponta olvasunk, hallunk és látunk híradásokat, amelyek elsõsorban politi-
kai vagy gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkoznak. Ritkán találkozunk olyan
összefoglalással, ami politikamentesen szól az oroszországi szénhidrogénipar sze-
replõirõl, a szénhidrogénvagyonról, a szénhidrogén-termelés nagyságáról és terü-
leteirõl. Ez az angol nyelvû szakirodalom alapján készült anyag igyekszik � politi-
kamentesen � bemutatni, hogy kik, miként és hol formálták (2001�2005 között) az
orosz kõolaj- és földgázipart.

A számok között történõ eligazodáshoz és a nagyságrendek érzékeléséhez ér-
demes ismertetni a Magyar Geológiai Szolgálat adatai alapján a következõket:
2001�2005 között a magyarországi kõolajtermelés 1,1 millió tonna/év, a földgáz-
termelés 3�3,3 milliárd köbméter/év volt; Magyarország 2005. január 1-jei állapot
szerinti kitermelhetõ kõolajvagyona 23,79 millió tonna, az ipari vagyona 19,57 mil-
lió tonna, illetve a még kitermelhetõ földgázvagyona 79,14 milliárd köbméter, az
ipari vagyona 67,07 milliárd köbméter.

Ki kicsoda az orosz szénhidro-
géniparban?

ETO: 622

1. ábra: Orosz privatizáció (magánosítás, visszafordulás, 1992�2005
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A 2006. évi kõolaj-termelési terv 4,5 milliárd hordó
(625 millió tonna) volt.

A következõkben rövid összefoglaló látható arról,
kik, miként és hol mûködtetik ma az orosz kõolaj- és
földgázipart [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8].

Lukoil

A Lukoil ma Oroszország legnagyobb és a világ má-
sodik legnagyobb � elsõ az ExxonMobil � magán (pri-
vát) kõolajtermelõ társasága, Oroszország kõolajterme-
lésében 19%-kal vesz részt. 2004-ben 605,4 millió hor-
dó (82,6 millió tonna) kõolajat termelt. Kõolajterme-
lése rendkívül versenyképes, hatékony, gazdaságos és
nyereséges, a termelési költsége 2,60 USD/hordó. A
2005. január 1-jei auditálás szerint 20,07 milliárd hor-
dó (2 736 millió tonna) kõolaj-egyenértékû szénhidro-
génvagyonnal rendelkezik, amely 15,97 milliárd hordó
(2 177 millió tonna) kõolajat és 24,6 tera (1012) köbláb,
azaz 697 milliárd köbméter földgázt jelent.

Oroszországon belül a nagy termelõ területei Nyu-

gat-Szibériában, az ország európai területein, Timano-
Pechora, valamint a Yamal és a Kaszpi-tenger térségé-
ben helyezkednek el. Oroszországon kívül érdekeltsé-
gei vannak Kazahsztánban (Karachoganak, Kumkol,
Tengiz mezõk), Azerbajdzsánban (Shakh-Deniz és
D222/Yamala mezõk), Egyiptomban, Iránban és
Kolumbiában (1. kép).

A Lukoil akkor vált teljes magántársasággá, amikor
az orosz állam eladta a 10%-os érdekeltségét az ameri-
kai ConocoPhillips társaságnak.

TNK-BP

A TNK-BP � Oroszország második legnagyobb kõ-
olajtársasága � 2003 szeptemberében alakult, amikor
az orosz TNK és a Sidanco � a British Petrol (BP) ve-
zetõ orosz cége � egyesült.

Központja Moszkvában van, legnagyobb termelõ te-
rületei Nyugat- és Kelet-Szibéria és a Volga-Ural vidé-
ke. Hat finomítót üzemeltet (ötöt Oroszországban és
egyet Ukrajnában) és több mint 2 000 üzemanyagtöltõ
állomása van Közép-Oroszországban és Ukrajnában. A
társaság tulajdonosa 50%-ban a British Petrol és 50%-
ban orosz befektetõi csoportok: az Alfa Group, Acces
Industries és Renova (AAR). A TNK-BP ezen kívül
50%-ban tulajdonosa a Szlavnyeft-nek is.

A társaságnak megközelítõen 100 000 alkalmazottja
van és Oroszország csaknem minden meghatározó
szénhidrogén-termelõ területén dolgozik, úgymint
Nyugat-Szibériában (Tyumen, Hanty-Mansy, Yamal-
Nyenyec és Noviszibirszk területein); a Volga-Ural vi-
dékén (Orenburg és Szaratov térségében, valamint Ud-
murtia Köztársaságban); továbbá Kelet-Szibériában
(Irkutszk régióban) és Távol-Keleten (Szahalin)
(2. kép).

2004-ben átlagosan 1,44 millió hordó/nap (196 450
tonna/nap) kõolajat termelt, amely 72 millió tonna kõ-

2

2. ábra: Az állam részesedése az orosz kõolajtermelésben 1. kép: Parker-(Rig 249) fúróberendezés Tengiz-mezõben Kazahsztánban
(Lukoil érdekeltség)

3. ábra: Az állam szerepének növekedése a szénhidrogén-termelésben,
2001�2005

Megjegyzés: Oroszország teljes szénhidrogén-termelése
2001: 16,36 millió hordó kõolaj-egyenérték/nap
(2 133 000 tonna kõolaj-egyenérték/nap)
2005: 20,30 millió hordó kõolaj-egyenérték/nap
(2 646 700 tonna kõolaj-egyenérték/nap)
Kõolaj-egyenérték: 1000m3 földgáz =1 tonna kõolaj



olajnak felelt meg és ez az orosz kõolajtermelés 13%-
át jelentette. A 2004. december 31-i auditálás alapján
9 milliárd hordó (1 227 millió tonna) kõolaj-egyenérté-
kû szénhidrogénvagyonnal rendelkezik.

Rosznyefty

A Rosznyefty a Yugansknyeftyegaz 2004 decembe-
rében történt megvásárlásával szintén felkerült az orosz
szénhidrogénipar vezetõ társaságai közé. 2005-ben már
552,3 millió hordó (75,35 millió tonna) kõolaj- és
gázkondenzátum-termelést tervezett és ez óriási ugrás
volt a 2004-ben kitermelt 158,3 millió hordó (21,6 mil-
lió tonna) termeléshez képest. Az említett kivásárlással
megnõtt a kõolajkészletének nagysága is 11,4 milliárd
hordóra (1550 millió tonnára) és így 2004 végére már
17,6 milliárd hordó (2400 millió tonna) kõolaj-
egyenértékû szénhidrogénvagyonnal rendelkezett.

Az állami tulajdonban lévõ társaság a kõolajterme-
lést Nyugat-Szibériában és az Orosz Távol-Keleten
(Szahalin�1, �2 és �3 blokkok) folytatja (3. kép).
Oroszországon kívül több projecttel is rendelkezik Ka-
zahsztánban és Türkmenisztánban.

Amióta a Rosznyefty állami tulajdonú társaság lett, egy-
re több lehetõsége van nagymérvû mezõfejlesztésekre.

Szurgutnyeftyegaz

A Szurgutnyeftyegaz 2004-ben 435,4 millió hordó
(59,4 millió tonna) kõolajat termelt, 10%-kal növelve
2003. évi termelését. Földgáztermelése 529,7 milliárd
köbláb (15 milliárd köbméter) volt. A társaság 38 kõ-
olaj- és földgázmezõt üzemeltet 8181 termelõ kúttal
Nyugat-Szibériában (Hanti-Manszi és Jamáli-Nyenyec
autonóm körzetek). A 2000. december 31-ei auditálás
szerint 18,3 milliárd hordó (2500 millió tonna) kõolaj-
egyenértékû szénhidrogénvagyona van. Egy kõolaj-fi-
nomítót üzemeltet a Szentpétervár közelében lévõ
Kirishiben.

1995�2004 között 24 új mezõt és ezen belül 70 új tá-
rolószintet fedeztek fel. Ebben az idõszakban dinami-
kusan növelte a különbözõ korszerû kutatási, fúrási és
termeléstechnikai eszközök és technológiák alkalmazá-
sát, amelyekkel többlet-kõolajtermelést értek el.

A vízszintes fúrási technológia bevezetése óta 1043,
az említett dekád idõszakban 923 vízszintes kutat léte-
sítettek (1. táblázat).

Hidraulikus rétegrepesztést 1993 óta 3700 alkalom-
mal végeztek, az utóbbi tíz évben ezek száma 2632 volt
(2. táblázat).

Az elsõ kútkiferdítést 1994-ben végezték a kõolaj-
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2. kép: Fúróberendezések az Ust-Vakh-mezõben (TNK�BP érdekeltség) 3. kép: Yuzsno-Szahalinszk, Szahalin-sziget fõvárosa

Év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Kutak száma 13 35 56 84 106 95 100 93 145 196
Termelésnövekedés
1000 tonna 57 152 245 485 543 679 1851 742 811 1329

Vízszintes fúrási technológia és hatása 1. táblázat

Év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Rétegrepesztések
száma 120 114 111 145 188 244 316 349 431 614

Termelésnövekedés
1000 tonna 71 127 114 185 284 346 744 612 936 1207

Hidraulikus rétegrepesztés és hatása 2. táblázat
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termelés növelése céljából. Jelenleg 24 fúróberendezés
foglalkozik kútkiferdítésekkel és 21 telemetrikus
irányító (MWD) eszközük van. Az elmúlt tíz évben
1135 kutat ferdítettek ki (3. táblázat).

A rendelkezésükre álló 23 felcsévélhetõ-termelõcsõ
egységgel (CT) felgyorsították a kutak fúrását, kikép-
zését és javítását, a dekád folyamán 11 375 mûveletet
végeztek el (4. táblázat).

Szibnyefty

A Szibnyefty � az elmúlt öt évben folyamatosan nö-
velte kõolajtermelését. 2000-ben 146,6 millió hordó
(20 millió tonna), 2004-ben pedig már 249,2 millió
hordó (34 millió tonna) kõolajat termelt. A társaság tu-
lajdonában van az Omszkban lévõ kõolaj-finomító is,
amely a legkorszerûbb és a legnagyobb Oroszország-
ban, kapacitása 142,9 millió hordó (19,5 millió tonna)

évente. A 2004-es auditálás szénhidrogénvagyonát
4,65 milliárd hordó (634 millió tonna) kõolaj-egyenér-
tékben határozta meg, amely alapján a világ 20 legna-
gyobb magán kõolajtársaságához tartozik.

A társaság központja Nyugat-Szibériában, No-
jabrszkban van (4. kép). A Nojabrszknyeftyegaz a
Szibnyefty legnagyobb termelõ egysége, 2004-ben a
társaság kõolajtermelésének 93,7%-át adta. Öt
meghatározó kõolajmezõjük van: Sugmutskoje,
Sporyskevskoje, Sutorminskoje, Vyngapurovskoje és
Muravlenskoje, mindegyik Nyugat-Szibériában van
(5. és 6. kép).

4

Év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mûveletek száma 2 1 5 18 34 54 131 209 303 378
Termelésnövekedés
1000 tonna 0,1 N/A 0,3 4 55 102 473 980 1684 2532

Kútkiferdítések és hatása 3. táblázat

Év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mûveletek száma 195 200 335 896 1001 1704 2103 2520 2366 1948
Termelésnövekedés
1000 tonna 119,6 181,2 469,5 719,2 903,5 1306,3 2155,9 2160,5 1759,7 1406,5

Felcsévélhetõ termelõcsõ alkalmazása és hatása 4. táblázat

4. kép: Új orthodox templom Nojabrszkban. A több mint 100 000 lakosú
város az Északi-sarkkör közelében van. A Jamáli Nyenyec Autonóm
Köztársaságban a nyugat-szibériai területeken

5. kép: KCA DEUTAG T�2000 fúróberendezés télen. A belsõ kép a fedett
öblítõfolyadék-kezelõ rendszert mutatja (Szibnyefty érdekeltség)

6. kép: KCA DEUTAG T�2000 fúróberendezés nyáron (Szibnyefty érdekeltség)



A Priobskoye mezõ � amely egyike a legnagyobb
orosz kõolajmezõknek � folyamatosan növelte a terme-
lését és 2004-ben már 173,7%-kal termelt többet, mint
2003-ban.

A Szibnyefty � csakúgy mint a TNK-BP � 50%-ban
tulajdonosa a Szlavnyeftnek, amely 2003-ban 146,6
millió hordó (20 millió tonna), 2004-ben pedig 161,3
millió hordó (22 millió tonna) kõolajat termelt és a
2003. január 1-jei auditálás alapján 2,54 milliárd hordó
(346,2 millió tonna) kõolaj-egyenértékû szénhidrogén-
vagyona van.

Yukos

A Yukos egykor vezetõ társasága volt az orosz kõ-
olajszektornak és kedvence a külföldi befektetõknek.
Azonban 2004 második felében a vállalatbirodalom
szétesett, amikor is megfosztották a Yuganszknyeftye-
gaztól, a legnagyobb termelõ egységétõl, mert súlyos
adófizetési hiányosságok merültek fel nála. A társaság
megmaradt két kõolajtermelõ cége � a Tomszknyefty és
a Szamaranyeftyegaz � jelenleg kevesebb, mint 600 000
hordó/nap (81 850 tonna/nap) olajat termel a 2003. évi
1,8 millió hordó/nap (245 600 tonna/nap) mennyiségrõl
folyamatosan csökkenõ termelési ütemmel.

A társaságnak 6 jelentõs kõolaj-finomítója van 293,2
millió hordó/év (40 millió tonna/év) összkapacitással,
beleértve az Angarszk finomítót (az ország egyik leg-
nagyobb finomítóját) és a Mazheiku Nafta finomítót
(Litvániában, legközelebb az európai piachoz) is.

Tatnyefty

A Tatnyefty 2004-ben 180,3 millió hordó (24,6 mil-
lió tonna) kõolajat termelt. A 2005. január 1-jei auditá-
lás szerint 5,96 milliárd hordó (812 millió tonna) kõ-
olaj- és gázkondenzátum-vagyonnal rendelkezik. A tár-
saság tulajdonosi részének 25%-át szabadon értékesí-
tésre bocsátják, a többit megtartja az állam és a társa-
ság vezetése.

Basnyefty

A Basnyefty több mint 160 mezõvel rendelkezik
Oroszországon belül Baskíriában és Tatarsztanban.
2004-ben 8,9 millió hordó (12,1 millió tonna) magas
kén- és víztartalmú kõolajat termelt, 0,2%-kal többet,
mint 2003-ban. Szénhidrogénvagyona 2,79 milliárd
hordó (381 millió tonna) kõolaj.

Gazprom

A Gazprom a világ legnagyobb, 45%-ban állami tu-
lajdonban lévõ, földgáztermelõ társasága. 2004-ben
19,2 tera (1012) köbláb (545 milliárd köbméter) föld-
gázt és 87,9 millió hordó (12 millió tonna) gázkonden-

zátumot termelt. Ez az óriás cég biztosítja az európai
földgázszükséglet több, mint 25%-át, illetve az orosz-
országi földgázkészletek 60%-ával rendelkezik. A
2002. december 31-i auditálás alapján 593,3 tera (1012)
köbláb (16 800 milliárd köbméter) földgázvagyonnal
rendelkezik, más autentikus forrás szerint valószínû
azonban, hogy mindez további 67,1 tera (1012) köbláb-
bal (1900 milliárd köbméterrel) több. A gázkondenzá-
tum-vagyon 2,75 millárd hordó (374,9 millió tonna) és
ehhez hozzáadódik még 54,6 millió hordó (7,7 millió
tonna) kõolajvagyon is. Termelési tevékenységét 21
mezõben folytatja Nyugat-Szibériában és a Volga-Ural
vidékén.

A Gazprom több médiának is a tulajdonosa, úgymint
az NTV csatorna, NTV + kábel televíziós rendszer stb.
Nemcsak a hazai földgáztermelésben és távvezetéki
szállításban, hanem a nemzeti exportban is monopolhe-
lyet foglal el. Több kõolajtermelõ társaság is csatlako-
zott vagy csatlakozni fog � mint például a Lukoil � a
távvezetéki gázszállítás területén ehhez az óriás társa-
sághoz.

Novatek

A Novatek Oroszország legnagyobb független, egy-
ben a világ harmadik legnagyobb földgáztermelõ társa-
sága, amely 59,3 tera (1012) köbláb (1680 milliárd köb-
méter) földgáz- és 1,85 milliárd hordó (252 millió ton-
na) kõolajvagyonnal rendelkezik. 2004-ben 25 milliárd
köbméter földgázt termelt, amely pl. Spanyolország
egyévi földgázszükségletével egyenlõ. Termelése a
Yamal-Nyenyec régióban koncentrálódik. A társaság
46,6%-ban a JSC Levit és 40,6%-ban az SWGI Growtn
cég tulajdonában van. 2005-ben a Novatek 20%-ban
lett tulajdonosa a London Stock Exchange (LSE)-nek.

Transznyefty

A Transznyefty a kõolaj és kõolajtermékek szállítá-
sa terén monopolhelyzetben lévõ állami tulajdonú tár-
saság. Összesen 30 247 mérföld (48 708 kilométer)
távvezetéket üzemeltet, amely az oroszországi kõolaj-
termelés 93%-át szállítja. Mivel az elmúlt években tel-
jes kapacitással dolgozott és új forrás, valamint felve-
võpiaci igények is jelentkeztek, ezért új távvezeték épí-
tését tervezik Kelet-Szibéria és a Csendes-óceán kö-
zött, amely a tervek szerint Nyugat- és Kelet-Szibéria
valamennyi jelentõsebb kõolaj- és földgázmezõjét köt-
né össze.

Összefoglalás

Oroszország a világ elsõ földgáztermelõ (10. ábra)
és harmadik kõolajtermelõ (11. ábra) országa [9]. Az
ország határain belül és kívül � elsõsorban a volt Szov-

5BKL Kõolaj és Földgáz 140. évfolyam 2007/2. szám



BKL Kõolaj és Földgáz 140. évfolyam 2007/2. szám6

jetunió országaiban � egyre nehezebb körülmények
között (tenger, sivatag, tundra, sztyeppe, fagy, hó, jég,
mocsár stb.) kutatja, termeli és szállítja a kõolajat és a
földgázt (7., 8., 9. kép) [6] [7] [10] [11] [12].

Az ország a már felfedezett és a felfedezésre váró
(prognosztizált) szénhidrogénkészlet szempontjából is
az elsõ helyet foglalja el a világban (12. ábra) [6].

Ez a cikk egy adott közelmúltbeli idõszakban
(2001�2005) igyekszik bemutatni ennek a gigászi
szénhidrogénkinccsel rendelkezõ országnak a szén-
hidrogén-ipari helyzetét. Az állandó változás miatt,
bizonyára, ma már nem teljesen azonosak a jelen
cikkben bemutatott viszonyok, azonban mégis valami-
lyen útmutatót adhat a téma iránt érdeklõdõk számára.

10. ábra: A világ 20 legnagyobb földgáztermelõ országa

9. kép: Szahalin-szigeti fúrási telephely

12. ábra: Felfedezett és felfedezésre váró (prognosztizált) szénhidrogén-
készlet kõolaj-egyenértékben

8. kép: Termelési központ Tengizben

11. ábra: A világ 20 legnagyobb kõolajtermelõ országa

7. kép: Fúróberendezés a Kaszpi-tengerben.
Belsõ kép: Kútfej-ellenõrzés télen
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A Schwanau (Dél-Németország) székhelyû, több
mint 30 éve alagútkészítési technológiával foglalkozó
Herrenknecht AG 2005-ben alapította leányvállalatát,
a Herrenknecht Vertical GmbH-t. Ez a társaság kifej-
lesztett és legyártott egy fúróberendezést a Németor-
szágban induló geotermikus projektekhez. A társaság
telephelyén az üzemi próbára elõkészített fúróberende-
zés a széles közönség számára is megtekinthetõ volt. A
lehetõséget kihasználva, a MOL Nyrt. Geotermikus
Pilot Projekt Team tagjai is megnézték a berendezést,
amely 2006 októberében kezdte meg egy 600 méteres
próbakút mélyítését. Az ilyen típusú fúróberendezés

ára megközelítõen 4 milliárd forint, megrendelésre le-
gyártják.

A teljesen automatizált fúróberendezés típusa �Her-
renknecht TI�350 (Terra Invader 350)�, elnevezése pe-
dig �HotRock 1�. A fúrótorony magassága 51,8 méter,
tömege 370 tonna, emelõkapacitása normál esetben
350 tonna, rendkívüli esetben 500 tonna (ld. a borítón).
Mélységkapacitása 3500�5000 méter. Ezt a fúróberen-
dezést a geotermikus munkálatokhoz annak figyelem-
bevételével alakították ki, hogy a kõolaj- és földgázku-
tak mélyítésére alkalmazott fúróberendezések � több
szempontból (zaj, biztonság, gazdaságos üzemeltetés)
� ilyen célra nem megfelelõek.

Zajcsökkentés

A teljesen elektromos meghajtású fúróberendezés a
munkálatokhoz szükséges energiát közüzemi hálózat-
ról kapja. Rendkívüli terhelések vagy áramkimaradá-
sok esetére 3 darab, egyenként 1540 kVA teljesítmé-
nyû dízelmotor meghajtású generátor áll rendelkezés-
re. A dízelmotorok és generátorok, a különbözõ eszkö-
zöket (3 darab triplex szivattyú, emelõhidraulika, felsõ
meghajtás, forgatóasztal, öblítõfolyadék-kezelõ, csõ-
kezelõ stb.) meghajtó villanymotorok és hidraulikus
szivattyúk jól hangszigetelt, zárt konténerben helyez-
kednek el (1. kép). Nincs csigasor, nincs rotari kötél,
nincs kapcsolóállás és fésû a fúrószár számára, hanem
ezek helyett két hidraulikus henger biztosítja az eme-
lést és a süllyesztést. Mindez a zajt olyannyira lecsök-

Fúróberendezés geotermikus kutak létesítéséhez
ETO: 620.91+621.48+622.24

1. kép: Hangszigetelt meghajtó motorok
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kenti, hogy a
fúróberende-
zéstõl 150
méterre már
semmiféle zaj
sem hallható.

Maximális
biztonság

A fúrás, a
csõmozgatás
és kezelés tel-
jesen automa-
tizált, illetve a
k ü l ö n b ö z õ
eszközök ke-
zelése zárt, de
minden irány-
ban üvegolda-
lú kabinból
joystick-rend-
szerû távve-
zérléssel tör-
ténik. A fúrá-

si telep területén konténerekben lévõ csöveket (súlyos-
bító, fúrócsõ, béléscsõ, termelõcsõ) a csõkezelõ egy 9
méter hosszú platformra helyezi, majd a csõbeemelõ
beemeli (2. kép), a ki- és összecsavaró készülék elvég-
zi a toldást vagy a szétcsavarást, majd hidraulikusan
emelik, vagy süllyesztik a fúrószárat. Kiépítéskor szin-
tén ezzel a kezelõrendszerrel rakják ki a csöveket a fú-
rótoronyból. Mindez emberi kéz érintése nélkül, távve-
zérléssel történik, így nincs ember a veszélyes zóná-

ban. A fúrás folyamán 2 fõ (a fúrómester és az öblítõ-
folyadék-kezelõ), csõmozgatáskor 3 fõ (a fúrómester
és 2 csõkezelõ) dolgozik a fúróberendezésnél.

Gazdaságos üzemeltetés

Az alábbiak biztosítják a gazdaságos üzemeltetést:
� A fúrási telep területigénye 30x80 méter.
� Normál esetben közüzemi hálózatról kapja az üze-

meltetéshez szükséges villamos energiát.
� Az üzemeltetéshez maximálisan 3 fõ szükséges.
� A komplett csõkezelõ berendezés lecsökkenti a ki-

és beépítés, a fúrószártoldás, a béléscsövezés és vala-
mennyi egyéb csõelõkészítéshez kapcsolódó idõigényt.

� A hidraulikus emelés gyorsabbá teszi a fúrószár, a
béléscsõ és a termelõcsõ mozgatását, ami ugyancsak
idõmegtakarítást eredményez.

� A felsõ meghajtás rugalmassá, gyorssá és megbíz-
hatóbbá teszi a fúrási mûveletet

� A fentiek alapján a kõolaj- és földgázkutak létesíté-
sénél használt standard fúróberendezésekhez képest 15%
idõ, illetve költség takarítható meg. A fúróberendezés na-
pidíjban (daily-rate) fog dolgozni, amelynek összege
22 000�28 000 euró/nap (5 950 0000 � 7 560 000
Ft/nap).

Üzemeltetés

Gyártó: Herrenknecht Vertical GmbH (Schwanau)
Operátor, tulajdonos: HotRock Engineering GmbH

(Karlsruhe)
Fúrási vállalkozó: ITAG Tiefbohr GmbH & Co. KG

(Celle)
Elsõ geotermikus kút: Bellheim (Dél-Németország)

(id. Õsz Árpád)
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2. kép: Csõbeemelõ készülék

A geotermális energia hasznosí-
tásának helyzete a világban
(2006)

1. A Geotermális Világkonferencia
(WGC�2005 Törökország) szakmai anya-
gának kiegészítése és aktualizálása ered-

ményeképpen a geotermális energia
hasznosításának jelenlegi helyzete az
1. táblázatban látható.

2. A geotermális energia hasznosí-
tásának köszönhetõ fosszilis energia (tü-
zelõolaj, szén) kiváltásának és káros
CO2-emisszió csökkenésének mértékét a

2. táblázat mutatja. A geotermálisener-
gia-hasznosítás a világ 3, 5 nap tüzelõolaj
felhasználásával egyenlõ tüzelõolaj meg-
takarítását eredményezi.

3. Mi a helyzet Közép-Európában a
�zöld áram�-fejlesztés területén?

�Mûködõ �mini� geotermális erõmûvek
Ország Beépített kapacitás/gyártmány
Ausztria

Bad Blumau 250 (ORMAT)
Altheim 250 (Turboden)

Németország
Neustadt-Glewe 200 (német)

� Tervezés alatti villamos áramfejlesztés
helyszínei

Ország Telepítés helye
Németország Bellheim
Szlovákia Tõketerebes (Trebisov)
Románia Nagyvárad

(dr. Á. M.)

Hasznosítás módja Beépített Hasznosított Hatásfoki A hasznosító
kapacitás termálhõ tényezõ országok
(MW) (GWh/é) száma

1. Áramtermelés 8932 56951 0,73 24
2. Közvetlen hasznosítás 28268 75943 0,31 72

Tüzelõolaj Szén, ill. szénhidrogének CO2-emisszió csökkentése
(Mtoe) (Mtoe) (Mtoe)

földgáz kõolaj szén földgáz kõolaj szén
40 8 37 43 27 113 131

2. táblázat

1. táblázat



Az EU közös energiapoliti-
kájának megvalósítására
irányuló további teendõk

Piaci integráció

Az egységes belsõ piac kiala-
kításának elsõdleges célki-
tûzése a vezetékes energia-

fajták piacának liberalizálása, abból
a feltevésbõl kiindulva, hogy min-
dez kedvezõ hatással lesz a fogyasz-
tói érdekek alakulására, nem rontva
az európai energiahordozók és ellá-
tás minõségét, illetve az azt megha-
tározó normákat. Ennek érdekében
az elsõdlegesen megvalósítandó fe-
ladatként az átláthatóság elvének
biztosítását jelölték meg. Az ener-
giahordozók részesedési arányát te-
kintve az egyensúlyi helyzet megte-
remtésében elsõdlegesen a piacnak
van meghatározó szerepe. A piaci ár
akkor lesz reális, ha az egyes ener-
giaféleségek árába beépülnek a szál-
lításra és a környezetvédelemre
szánt ún. externális költségek. A
belsõ piacok szempontjából súly-
ponti kérdés még a különbözõ ener-
giaforrások árában megjelenõ adó-
tartalom is, amely az adópolitika
függvénye és egyben annak igen lé-
nyeges befolyásoló tényezõje is.

Az egységesítés további feltétele
a földgáz- és villamosenergia-veze-
tékrendszerekhez való szabad hoz-
záférés, azaz az EU-nak befolyással
kell rendelkeznie a hálózatfejleszté-
sekben is. Ezekbõl következõen az
uniónak támogatnia kell az energe-
tikai beruházásokat. Ezeket a célo-

kat szolgálja az energetikai munka-
csoport létrehozása is.

A külsõ függõség kezelése, el-
látásbiztonság

A közösség az 1973-as elsõ nagy
olajválság óta alkalmaz különbözõ
szabályokat és megoldásokat a krí-
zisek kezelésére, a kockázati ténye-
zõk szerepének minimalizálására.
Ennek keretében folyamatos a
Nemzetközi Energia Ügynökséggel
való együttmûködés. Ennek fõ cél-
ja, hogy adott helyzetben az Euró-
pai Unión belül megfelelõ legyen a
koordináció a biztonsági tartalékok
ésszerû felhasználásában.

A külsõ függõségek mértékének
csökkentésében fontos szerepe van
a különbözõ energiaforrások unión
belül koordinált ésszerû és haté-
kony energiafelhasználásának, va-
lamint az energiaimportok diverzi-
fikációjának � nem csak a földrajzi,
de az energiahordozó fajtáira való
tekintettel. Ez utóbbi azzal a fela-
dattal jár, hogy meg kell teremteni
az összfogyasztásban résztvevõ kü-
lönbözõ energiahordozók és ener-
giaforrások egyensúlyát.

A külsõ függõség kezelésében
egyre fontosabb a megújuló ener-
giaforrások termelésének és fel-
használási körének bõvítése.

Alapvetõen meghatározó az egy-
séges szállítási stratégia kialakítása,
amely szoros korrelációban van az
energiaellátás folytonosságával, az-
az az ellátásbiztonsággal. Ezen a
ponton kétszeres a kapcsolat az EU

energia- és közlekedéspolitikája kö-
zött, ugyanis a szállításnak és a köz-
lekedésnek nemcsak az ellátás fo-
lyamatosságában van szerepe, ha-
nem a közlekedés az EU összener-
gia-felhasználásában a legnagyobb
tényezõ.

Az igen jelentõs � és idõben egy-
re növekvõ � energiafüggõség keze-
lésében döntõen fontos szerepet kap
az EU külkapcsolati rendszere, kül-
politikája is.

A fenntartható fejlõdés szolgá-
lata

Az európai energiapolitika fenn-
tartható fejlõdésében megoldandó
egyik legfontosabb tényezõ a költ-
ségeknek az energiaárba való inter-
nalizálása. Ennek érdekében gazda-
sági és pénzügy-politikai intézkedé-
sekre (pl. adópolitika egységesíté-
se) is szükség van.

Technológiafejlesztés és a ku-
tatás támogatása

Az Európai Unió energiapolitikai
céljainak elérése érdekében számos
pályázatot és programot indított és
alkalmaz � ilyen meghirdetett prog-
ramok például a THERMIE, a
SAVE, illetve jelenleg a SAVE II.,
az ALTENER, a SYNERGY, az
ESPRIT, az ETAP, az ITER, az
EUROPIA�ACEA stb. Ezek közül
a leginkább érdeklõdésre számot
tartó programok:

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

A Bizottság által elkészített állásfoglalások, nyilatkozatok és irányelvek, ill.
irányelv-tervezetek alapján világosan kitûnik, hogy az Európai Unió a közös ener-
giapolitika még megoldandó feladataival kapcsolatban a következõ négy területre
koncentrál: piaci integráció, ellátásbiztonság, fenntartható fejlõdés és technoló-
giafejlesztés, inkluzíve a kutatások támogatása. Ezek részletesebb ismertetését
tartalmazza a cikk.

Az európai energiapolitika
III. rész

ETO: 620.9
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SAVE program [1] � [2] � [3]
Az Európai Unió egyetlen olyan programja, ami ki-

zárólagosan a hatékony energiafelhasználást, valamint
az ipar, a kereskedelem, a közlekedés és a háztartási
szektorok energiatakarékos magatartását kívánja ösztö-
nözni. Ez az energiatakarékossági program 1998 óta a
közép-kelet-európai országok számára is nyitott. Az
unióban a program az 1991�2002 közötti idõszak igen
sikeres tapasztalatai alapján �keretprogramba� került
beépítésre. Az energiahatékonyságot javító témakörök-
re pályáztatás útján lehet pénzügyi támogatást nyerni,
amelynél figyelembe veendõ, hogy a hardver jellegû
beruházások támogatása NEM ennek a témája, viszont
segíti azokat az oktatási programokat és szellemi bázi-
sok kiépítését, amelyek több ország együttmûködésé-
vel készülnek és eredményeik több ország számára vál-
hatnak hasznosíthatóvá.

ETAP program [4]
Feladata az energiapolitikával kapcsolatos tudomá-

nyos munkák (tanulmányok, elemzések, elõrejelzések)
támogatása.

ALTENER program [5] [II. rész 24.]
Az Európai Unió eddig egyetlen, a megújuló ener-

giaforrások termelésére és felhasználására irányuló
programja, célja a RES használatának kiterjesztése az
EU tagállamaiban. A programot a Bizottság energiapo-
litikával foglalkozó fõigazgatósága felügyeli. A prog-
ram célja, hogy megvalósíthatóvá váljanak a közösség-
nek a megújuló energiaforrások bõvítésére irányuló
célkitûzései. A program figyelmének központjában: a
biomassza, a napenergia, a geotermikus energia és a
szélenergia szélesebb körben való felhasználási lehetõ-
ségei állnak.

SYNERGY program [6]
Az Európai Unió különleges programja, ami hivatott

erõsíteni az unió energiapolitikai területen betöltött
nemzetközi szerepét és segítségével erõsíti az energia-
szektoron belüli nemzetközi együttmûködést.

THERMIE program [7]
Energiatechnológia-fejlesztési program, amelynek

célja az innovatív energetika támogatásával és terjeszté-
sével járó anyagi kockázatok egy részének átvállalása, a
K+F munka támogatása és a technológiák piacra jut-
tatása az energiahatékonyság céljától vezérelve. Alkal-
mazási területei: ésszerû energiafelhasználás (azaz
olyan tevékenységek, amelyek jelentõs energiamegta-
karítást eredményeznek, illetve a környezet minõségi
javulását eredményezik), megújuló energiaforrások,
fosszilis energiahordozók, azaz a szénhidrogének kuta-
tása, elõállítása, a termeléssel és felhasználással együtt
járó hulladékok feljavítása, kezelése, szállítása és táro-
lása. A projektek támogatásáról a tanácsadó testület
egyetértésével a Bizottság dönt. Különleges elbírálás

alá esnek, és elõnyt élveznek azok a projektek, amelye-
ket kis- és középvállalkozások terjesztenek elõ. A támo-
gatás mértéke az egész projektre vagy annak szakasza-
ira nem haladhatja meg az elszámolható költség 40%-át.

Phare program keretébe tartozó projektek
A Phare programok is egyre több energiával kapcso-

latos munkát támogatnak, így például:
� a transzeurópai energiahálózat kialakítását, illetve

fejlesztését;
� az ún. �Crossborder Programme� keretében az

EU-val határos közép-kelet-európai országokban szá-
mos gáz- és villamossági projektet,

� technikai segítséget nyújt az energiapolitika és a
törvényhozás fejlesztéséhez,

� a városi és Regionális Energiahatékonysági Prog-
ram [8] keretében támogatja a régiók, városok és a
helyi szervezetek együttmûködését.
Kutatási és fejlesztési 4.[9] 5.[10] keretprogramok

Az unió az energia terén csak az 1980-as évek köze-
pén határozta meg elõször K+F politikáját, ekkor indí-
totta el a csak számokkal jelölt ún. keretprogramokat.

Az európai energiapolitika � perspektíva,
jövõkép

Az elkövetkezendõ idõszakban az EU közös ener-
giapolitikájának további fejlesztése elkerülhetetlen. A
feladat azonban annyira sokrétû és szerteágazó, hogy
körültekintõen fel kellett térképezni azokat a körülmé-
nyeket és a már jól látható feladatokat, amelyekre idõ-
ben szükséges reagálni.

Ezek a kihívások a következõk:
� az éghajlat változása;
� az energiafüggõség féken tartása, azaz új energia-

források kifejlesztése, megújítható energiaforrások
jobb felhasználása, az energia konzerválása, környezet-
barát technológiák kidolgozása és a forrás-felhaszná-
lás-energiahordozó diverzifikációja;

� a bõvítési körbe kerülõ országok beillesztése a
rendszerekbe és az esetleges konfliktusok;

� nemzetközi kapcsolatok.

Klímaváltozás

Az utóbbi idõben az éghajlatváltozás témája a politi-
kai napirend élére került, mivel ez az egyik olyan jelen-
tõs környezetvédelmi probléma, ami az Ötödik Kör-
nyezetvédelmi Akcióprogram [11] keretében megol-
dásra vár.

A bizottság már 1992-ben kidolgozott egy átfogó stra-
tégiai tervet az éghajlatváltozás következményeinek
kezelésére, ebben többek között javasolta az energiaadó
bevezetését. A tagállamok többsége ezt azonban el-
utasította, ezért a kérdés hamarosan lekerült a napirendrõl.

A tény azonban az, hogy 1990 óta a légkör felmele-
gedése felgyorsult, ennek elsõdleges okát a kutatók az
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ún. üvegházhatást okozó gázok (döntõen a CO2) kon-
centrációjának növekedésében látják.

A világ CO2-emissziójából az EU 14%-kal részese-
dik, amelynek megoszlása a következõ: villamosener-
gia-termelés 30%, közlekedés 28%, ipar 16%, háztartá-
sok 14% és az ún. tercier szektor 5%. Ezek közül is a
közlekedés által okozott károk a legjelentõsebbek, hi-
szen az általa elõidézett levegõszennyezés nõ a legna-
gyobb mértékben, olyannyira, hogy egyes elõrejelzé-
sek szerint abban az esetben, ha nem történik jelentõs
változás ezen a területen, akkor 2010-re a közlekedés
okozta károk részesedése a környezetszennyezésben
eléri akár az 50%-ot. Ezért a kiotói protokoll aláírásá-
val az Európai Unió vállalta, hogy 2008�2012 között
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 1990.
évi szinthez képest 8%-kal csökkenti.

2002. szeptember 4-én írták alá a Johannesburgban
megrendezett Föld-csúcs záróokmányát, amelynek
energia fejezetében megegyezés született az energia-
hordozókhoz való minél szélesebb hozzájutásról, azon-
ban az Egyesült Államok és az EU közötti nézeteltéré-
sek miatt nem sikerült konkrét célokat meghatározni a
megújuló energiaforrások egyre növekvõ kihasználásá-
val kapcsolatban. A csúcs eredményeit az EU-n belül
egyedül Németország kérdõjelezi meg, továbbra is
kiáll amellett, hogy a megújuló energiaforrások aránya
2010-ig világszerte 15%-ra növekedjen. Ez az elképze-
lés az USA és az OPEC ellenállása miatt megbukott, a
témával foglalkozó fejezetbe tehát nem került be konk-
rét cél és idõpont sem. Az EU ennek ellenére sikeres-
nek minõsítette a konferenciát és az említett hiányos-
ság pótlására energetikai partnerségi kapcsolat létreho-
zását kezdeményezte. A javaslat fõ célja, hogy az ener-
giahiányos országok helyi hatóságait összehozza a ma-
gántõkével.

Az energiafüggõség féken tartása, ellátásbiz-
tonság

Az energiafüggõség féken tartása kiemelkedõen fon-
tos szelete az Európai Unió közös energiapolitikájának.

A kialakított koncepció szerint:

� szükséges olyan technológiák kifejlesztése, amelyek-
kel hatékonyabban felhasználhatók a megújuló ener-
giaforrások. Ez egyúttal a környezetszennyezéssel
kapcsolatos problémákra is megadná a választ, sõt
ezek hatására az importfüggõség is jelentõsen mér-
séklõdne, ami vélhetõen csökkentené az energiahor-
dozók világpiaci árát;

� kiemelt feladat az új energiahordozó források kifej-
lesztése és az energiahordozók konzerválása, valamint

� nagy hangsúllyal szerepelnek az energiaimport diver-
zifikációs kérdései.

Bõvítéssel összefüggõ kihívások és a nemzetközi kap-
csolatrendszerek

Az EU bõvítésének a kialakítandó közös energiapiac-
ra várható hatásai a következõkben foglalhatók össze:
� a terület növekedésével együtt nõ az energiafelhasz-
nálás mértéke,

� növekszik a környezetszennyezés mértéke,
� számítani lehet új technológiák és gazdálkodási lehe-
tõségek megjelenésére, ami javuló energiahatékony-
ságot is eredményezhet,

� színesebbé válik EU szinten az import konstrukciója,
� felgyorsul az energiaszektoron belüli tõkekoncentrá-
ció, ami a korszerûsítés új lehetõségeit is jelenti és ez
drasztikus hatást gyakorol a gazdaságra (versenyké-
pességi kérdések!!) � ezen belül is az infrastrukturális
(pl. úthálózat, vasúti és vízi közlekedés, vezetékes
energiaellátás stb.) fejlesztésekre,

� bõvülnek az energiapolitikai és gazdálkodási felada-
tok a csatlakozó országok felzárkóztatásával,

� valamilyen szinten akár csökkenhet az energiafüggõ-
ség mértéke, különösen akkor, ha Norvégia is csatla-
kozna az Európai Unióhoz.
Mind az energia, mind pedig a vele szoros összefüg-

gésben lévõ közlekedéspolitika szempontjából kiemel-
kedõ fontosságú az EU számára a tagállamokon kívüli
országokkal való kapcsolat. Ez különösen kiemelke-
dõen fontos a közlekedés szempontjából. A �miértre�
adott válasz egyértelmû: biztosítani kell az áruk és a
személyek minél szabadabb mozgását nem csak az
unió országaiban, de az egész világon, tekintettel a glo-
balizáció folyamatára. Ha a közlekedés a társadalom
artériája, akkor ebben a rendszerben az energia a vér. A
Bizottságnak nemrég elkészült, az energiaellátás biz-
tonságáról szóló Zöld Könyve ezért is kiemelten fog-
lalkozik a gazdaság és az energia kapcsolatával, a kül-
sõ energiaforrások helyzetével és nem véletlen, hogy
az EU külkapcsolatainak alakításakor fontos kérdés az
energiapolitika.

A bõvítés az európai integráció történetében törté-
nelmi jelentõségû. A bõvítési folyamatban az energia-
szektor területét érintõ kulcskérdések és elvárások:

� fejlõdõ és átfogó energiapolitika kidolgozása,
� az acquis átvételének tiszta és világos, kidolgozott

programja,
� a belsõ energiapiac kialakítása, részvétel a transz-

európai energiahálózatban,
� készenléti állapot kialakítása, a 90 napos biztonsá-

gi energiatartalék megléte,
� szilárd, konszolidált üzemanyagpiac,
� az energiahatékonyság elvének támogatása, a meg-

újuló energiaforrások felhasználásának támogatása,
� a nukleáris energia egyre nagyobb mértékû felhasz-

nálása, a legmagasabb szintû biztonsági elõírások be-
tartása mellett.
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Az EU számos országgal mûködik együtt az energia-
piac területén ún. partnerségi és együttmûködési meg-
állapodások keretében. Ezek közül érdemes kiemelni
az energiaforrások szempontjából a legjelentõsebb gaz-
dasági partnerével � Oroszországgal és a FÁK-álla-
mokkal � kialakult kapcsolatrendszert, amelynek bázi-
sa a 2000. október 30-án a hatodik EU-orosz csúcsta-
lálkozón elfogadott energiapartnerségi program. A
program folytatása a lengyel felvetések miatt jelenleg
azonban ingatag lábakon áll!

Az 1995-ben indult Barcelonai Folyamat keretében az
EU továbbra is együttmûködik a mediterrán országokkal
is, amelynek egyik színtere az Euromediterrán Fórum is.

Az EU kapcsolatrendszerében kiemelt helyet kapnak
az egyes balkáni országokkal, valamint a balti államok-
kal kialakított együttmûködési formák, ez utóbbi az
Északi Dimenzió Akcióterv keretében.

Természetesen kiemelt jelentõségûek a kapcsolatok
az arab világgal és az afrikai szénhidrogénforrásokkal
is � ahol óriási tõkebefektetésekkel vannak jelen.

A Kínával való energiapolitikai kapcsolatok ugyan-
csak fontosak az EU számára, tekintve, hogy Kína a vi-
lág egyik legnagyobb energiafelhasználó állama, tehát
a világ energiaszektorában � és ezen keresztül az EU
gazdasági piacát is érintõen � jelentõs tényezõ.

Az egyes országokkal vagy országcsoportokkal való
együttmûködésen kívül az EU számos energiapolitikai
és gazdasági jellegû nemzetközi szervezetben képvisel-
teti magát.
Összefoglalva: hosszú volt az út, amely a máig �

és napjainkban is � folyamatosan változó közös EU-
energiapolitika és stratégia kialakulásához nyújt alapo-
kat� és az út vége még ma is messze van, sok a meg-
oldatlan, egyeztetést igénylõ kérdés! De mint ahogyan
mondani szokás: ��már látszik az alagút vége�� �
azaz egyre markánsabban körvonalazódik az az ener-
giapolitikai gondolat, miszerint elkerülhetetlen a kizá-
rólag nemzeti energiapolitika helyére lépõ közösségi
energiapolitika és stratégia! Ennek felismerésére és
gyakorlati megva-lósítására tett jogi-szabályozási és a
nem utolsó sorban óriási pénzügyi-gazdasági háttérrel
mûködõ intézkedések ma már erõteljesen mûködnek
�és ha lassan is, de körvonalazódnak a megvalósulás
keretei! Ezek leglátványosabbjai az egységes villamos-
energia- és gáztávvezeték-rendszerekben, az autópá-
lya- és vasútfejlesztési programokban, továbbá a meg-
újuló energiaforrások, valamint az energiahatékonysági
fejlesztési programokban már mûködnek! A legsúlyo-
sabb problémát a tagországok energiafüggetlenségi
kérdései jelentik, amelyek feloldása még várat magára!
A cél azonban már ismert, van akarat is a megvalósítás-
ra és ehhez gazdasági, pénzügyi, jogi eszközök is egyre
nagyobb mértékben állnak rendelkezésre � így a cél
elérése ma már a realitások kategóriájába sorolható!
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Az OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztály
2006. évi záró eseményei
A Budapesti Helyi Szervezet szakmai
napja
(Budapest, 2006. december 7.)

ABudapesti Helyi Szervezet éves záró
összejövetelén a szép számban meg-

jelent tagtársakat Kõrösi Tamás elnök üd-
vözölte. Ezt követõen Csath Béla arany-
okleveles bányamérnök, tiszteleti tag is-
mertebb nótáink megjelentetésének kö-
rülményeirõl és az egyes változatok iro-
dalomtörténeti vonatkozásairól tartott
nagy érdeklõdéssel kísért elõadást � �A
Mi Nótáink története 1900�1931 között�
címmel. Kõrösi Tamás szakosztálytitkár,
a Budapesti Helyi Szervezet elnöke, a
MEH fõtanácsosa �A földgázellátás biz-
tonsága � a magyar gázipar felkészülése
a 2006�2007. évi téli idõszakra� c. elõ-
adásában adott általános képet a magyar
gáziparról. Részletesen beszélt a forrásol-
dali lehetõségekrõl (termelés, behozatal,
tárolás), a földgázszállító, -fogadó, -elosz-
tó és -tároló létesítmények állapotáról, ka-
pacitásairól, a téli megnövekedett igények
(csúcskapacitások), vagy váratlan ellátási
zavarok idején teendõ intézkedésekrõl,
valamint az ezekkel kapcsolatos jogsza-
bályokról és MEH-intézkedésekrõl.

Felkérésünkre dr. Szabó György, a
TXM Olaj- és Gázkutató Kft. ügyvezetõ
igazgatója a MOL Nyrt.-én kívüli ma-
gyarországi kutatási engedélyes bánya-
vállalkozók tevékenységérõl, részlete-
sebben a kanadai székhelyû Falcon Oil
Ltd. cég által a Makói-árokban végzett
koncessziós kutatásokról és az itt elért
eredményekrõl adott rövid tájékoztatást.

AKFVSzévzáró vezetõségi ülése
(Budapest, 2006. december 19.)

Az egyesület budapesti székházának
Mikoviny tanácstermében tartott ki-

bõvített szakosztályi vezetõségi ülésén je-
len volt: Barabás László, Bogdán Gyõzõ,
Csath Béla, Götz Tibor, Dallos Ferencné,
Domonkos István, Jármai Gábor,
Kelemen József, Kõrõsi Tamás, Kuhn
Tibor, dr. Laklia Tibor, Müllek János,

Nagy Gábor, id. Õsz Árpád, Pugner
Sándor, Tóth Andrásné és Tóth János.

Id. Õsz Árpád szakosztályelnök üd-
vözlõ szavait követõen megemlékeztek
az év folyamán elhunyt tagtársakról:
Bernáth Zoltánról, Borda Lászlóról,
Bruckner Lajosról, Cseh Béláról, Cseri
Tivadarról, Erdei Gyuláról, Hermán
Józsefrõl, Kapitány Jánosról és Kiss
Gáborról.

A vezetõségi tagok a következõ napi-
rendekrõl tanácskoztak:

1/ 2006. év értékelése és lezárása, a
helyi szervezetek és bizottsági tagok (ve-
zetõk) beszámolója;

2/ a BKL Kõolaj és Földgáz c. szak-
lap kiadásának helyzete;

3/ a 2007. évi tevékenységek indítása,
a munkaterv összeállítása;

4/ a 2007. évi tisztújítás elõkészítése,
feladatok megbeszélése és

5/ egyebek.

� A helyi szervezetek elmúlt évi munká-
járól elhangzott beszámolókból röviden:

Pugner Sándor (Alföldi HSz.): a 138
fõs csoport megfelelõen képviseltette
magát az EMT sepsiszentgyörgyi konfe-
renciáján, az egri BKE találkozón, a sel-
mecbányai szalamander ünnepségen, si-
keres szakmai napokat rendezett a nagy-
hegyesi (H�36 kút) emlékhelyavatás és a
mûszerkabinos méréstechnológia ma-
gyarországi bevezetésének évfordulója
alkalmából. Számos külföldi résztvevõje
volt a MOL Rt. 100. vízszintes fúrását
köszöntõ konferenciának, jó hangulatú
közös szakestélyen és szakmai napon
vettek részt a MOIM-nál. A szolnoki
Olajbányász szobor áthelyezése � szerve-
zési nehézségek miatt � még mindig nem
történt meg.

Jármai Gábor (Dunántúli HSz.): a
2006-ra kitûzött programot � az Alföldre
tervezett kirándulás és közös szakestély
kivételével � teljesítettük. Különösen jól
sikerült a MOIM-ban rendezett szakmai
nap és szakestély, a nagylengyeli mezõ
jubileumi szakmai napja, jó és rendszeres
a kapcsolat és az együttmûködés a Nagy-
kanizsai Olajos Szeniorok Hagyomány-
ápoló Körével.

Kõrösi Tamás (Budapesti HSz.): az
év folyamán több sikeres szakmai napot
tartottunk (egy tervezett kirándulás és
egy szakestély maradt el), segítséget
nyújtottunk a Budapesti Olajos Hagyo-
mányápoló Kör megalakulásához.

Bogdán Gyõzõ (Szilárdásvány-bá-
nyászati HSz.): Részt vettünk a selmec-
bányai és a sepsiszentgyörgyi rendezvé-
nyeken � ez utóbbin elõadást is tartot-
tunk.

Csath Béla (Vízfúrási HSz.): ki-
emelte az egyesületi TB-munkában való
részvételt, a koszorúzásokon való meg-
jelenést, valamint az MHT és az MFT
egyesületekkel való jó együttmûködést �
megjegyezve, hogy meglehetõsen nehéz
az idõs tagok mozgósítása.

Domonkos István (Földgázszállítási
SzCs.): a 17 fõs tagság nagy hangsúlyt
helyezett a határmenti, határon túli szak-
mai együttmûködésekre, részt vettünk az
EMT találkozón, szakmai napon emlé-
keztünk meg a Beregdaróci kompresszor-
állomás fennállásának 25. évfordulójáról.
A szakcsoport új elnököt választott a je-
lenlévõ Nagy Gábor személyében.

� Az egyesületi bizottságok vezetõinek
(delegált tagjainak) beszámolóiból rövi-
den:

Götz Tibor (Ellenõrzõ Bizottság):
terv szerint üléseztek és végezték a mun-
kát. Bejelentette, hogy megalakult a Bu-
dapesti Olajos Hagyományápoló Kör
(BOK), amelynek remélhetõen a nagyka-
nizsaihoz hasonló jó kapcsolata lesz a bu-
dapesti szervezettel és javasolta, hogy az
Alföldön is kezdeményezzék hasonló kör
alakítását.

Tóth János (Történeti Bizottság): ki-
emelte a dunántúli és az alföldi helyi
szervezetekkel közös sikeres szakmai na-
pot és szakestélyt. Örvendetesnek tartja,
hogy aMOLNyrt. nagyobb figyelemmel
fordul a MOIM felé, egy-egy jelentõs
rendezvényét is itt tartja (pl. MOL�INA
együttmûködési megállapodás aláírása)
és támogatta a �Beszélgetések� sorozat
bemutatóit, valamint aBuda Ernõ emlék-
ünnepségeket. A múzeum szervezésében
sikeres földhõ szakmai napot, több
könyvbemutatót, koszorúzó megemléke-
zést tartottak. Biztosították az új kiadvá-
nyok (Buda Ernõ emlékkönyv, a kétnyel-
vû Bányász türelemüvegek, Pusztaszent-
lászló múltjáról készült könyv stb.) meg-
jelentetését és bemutatását.

Barabás László (Alapszabály bizott-
ság), Kelemen József (Érembizottság),
dr. Laklia Tibor (Etikai Bizottság), Kuhn
Tibor (Közgazdasági Bizottság) az egye-
sületi bizottságokban felvetõdött mun-
kákban szükség szerint részt vettek.

EGYESÜLETI HÍREK
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Gázkompresszoros szakmai
konferencia Füzesgyarmaton
(Füzesgyarmat, 2006. november
23�24.)

Az OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztály Föld-

gázszállítás Szakcsoportja szervezésében
Füzesgyarmaton megrendezett kétnapos
szakmai konferencián áttekintették a ma-
gyar földgázszállítás üzembiztonságát
meghatározó nyomásfokozó kompresz-
szorállomások mûszaki színvonalát nö-
velõ beruházások és értéknövelõ felújítá-
sok üzemeltetési tapasztalatait.

Nagy Gábor, a szakcsoport elnöke, a
konferencia fõ szervezõje nyitotta meg a
konferenciát. Két nap alatt 11 elõadást
hallhattak a résztvevõk. A huszonöt-har-
minc perces elõadásokat, tíz-tizenöt perces
megbeszélések követték, de maradtak
olyan kérdések, amelyeknek megtárgyalá-
sa a november 23-ai késõ éjszakába nyúlt.

Patlók László és Vastag József
Barnabás a beregdaróci kompresszorál-

lomásMARKVI-os típusú turbinavezér-
lõirõl, illetve szárazgáztömítõ rendszeré-
rõl tartottak elõadást, Domokos R. István
pedig a kompresszorállomás 2007�2014
közötti fejlesztési alternatíváit ismertette.

Volascsek Péter a nemesbikki, Sztil-
kovics Róbert a hajdúszoboszlói, Bíró
Sándor pedig a városföldi kompresszor-
állomáson megvalósított gázturbina-tele-
pítések tapasztalatait osztotta meg a hall-
gatósággal.

A második napon dr. Komornoki
László a mosonmagyaróvári kompresz-
szorállomás villamosenergia-ellátásának
mérési korszerûsítését ismertette. Árvai
Gábor István a kompresszorállomások
új karbantartási filozófiáját mutatta be.
Széplaki Gábor a GME nemzetközi kon-
ferencia 2006-os elõadásaiból válogatott,
illetve az ott szerzett tapasztalatairól szá-
molt be. Gábrisné Konrád Anikó értékes
hozzászólásaival járult hozzá a kétnapos
tanácskozás sikeréhez.

A résztvevõk megállapodtak abban,
hogy e hasznos szakkonferenciát 2007-

ben is meg kell szervezni.
Dr. Körmendi Géza a

konferencia zárásaként
megköszönte a szervezõ-
nek, a résztvevõknek a két
nap folyamán mutatott ak-
tivitást, és reményét fejezte
ki, hogy a közelgõ tél föld-
gázszállítási feladatait a
kompresszorállomások az
elõzõ évekhez hasonlóan,
maradéktalanul teljesíteni
fogják.

(Domokos R. István)

Erdész�olajbányász megem-
lékezés Nagykanizsán

A 2005-ben elhunyt, sokak által
tisztelt és szeretett Buda Ernõ gyémánt-
okleveles bányamérnök emlékére emlék-
fát (Thuja Occidentalis) ültettek utolsó
lakhelye közelében (Nagykanizsa,
MAORT Lakótelep � Erdész u. 17.) a
Nagykanizsai Olajos Szeniorok Hagyo-
mányápoló Köre és az OEE nagykani-
zsai helyi szervezeteinek tagjai. A ben-
sõséges ünnepségen dr. Andor József
erdõmérnök mondott emlékbeszédet.

(Udvardi G.)

Jármai Gábor beszámolt a december
13-ai választmányi ülés fontosabb törté-
néseirõl:

� az MTESZ választások eredménye-
ként dr. Tóth István alelnök, dr. Gagyi
Pálffy András ügyvezetõ fõigazgató lett;

� nem emel tagdíjat az egyesület
2007-ben;

� a tisztújító küldöttközgyûlés 2007.
május 17�19. között lesz, a választott
helyszíntõl (Budapest, Szolnok) függõen
� ez a késõbbiekben konkretizálódik.

Dallos Ferencné felelõs szerkesztõ
megemlítve a BKL Kõolaj és Földgáz c.
szaklap megjelentetésével kapcsolatos
gondokat (nyomdai csúszások, éves lap-

szám meghatározása, lapszámozás, pa-
pírminõség változtatása stb.) közölte,
hogy a 2006. évi 6 (+2 közös szám) meg-
jelentetése biztosított, az utolsó szám
2007. január közepén jelenik meg. Az
egyesületi BKLKiadói Bizottság döntése
értelmében a 2007. évi elsõ (összevont
közös) számot a Kõolaj és Földgáz szer-
kesztõbizottsága állítja össze.

id. Õsz Árpád végezetül megállapí-
totta, hogy a szakosztály igen jó munkát
végzett az elmúlt évben, és itt mutatta be
a szakosztály kiadásában napvilágot
látott Kõolaj és földgázipari emlékérmek
és plakettek c. könyvet, amelynek nem
szakmai körökben is nagy sikere van.

Bejelentette továbbá, hogy:
� a szakosztály 2007. évi munkája a

hazai kõolajbányászat 70 éves évfor-
dulójának jegyében folyik majd. A szak-
mai programokat január közepéig kell
összeállítani. A szükséges anyagi fedezet
biztosítása érdekében már elküldte támo-
gatás iránti kérelmét a MOL Nyrt.-hez,
amelyre remélhetõen pozitív választ
kapunk;

� a 2007. évi szakosztályi tisztújítás
ütemterve és az elõzetes jelölések a helyi
szervezetek vezetõivel történt egyezteté-
sek után készülnek el.

(dé)

Kép: A konferencia résztvevõi

Kép: Emlékfa
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MOL-hírek
� 2006. év legjobb menedzsere lett
Mosonyi Görgy vezérigazgató: a Me-
nedzserek Országos Szövetsége immár
12. alkalommal megtartott értékelésén
2006-ban vállalatunk vezérigazgatójá-
nak ítélte oda a magyar üzleti élet e leg-
tekintélyesebb elismerését.

�Hernádi Zsolt tiszteletbeli horvát
bányász lett: 2006. december 5-én az
INA által szervezett horvátországi bá-
nyásznapi ünnepségen tiszteletbeli bá-
nyásszá avatták a MOL�csoport elnök-
vezérigazgatóját. Hernádi Zsolt hagyo-
mányos bányász díszöltözetben horvá-
tul mondott köszönetet a megtisztelõ cí-
mért.

� Szerzõdéskötés stratégiai földgáztá-
roló létesítésére: a Magyar Szénhidro-
gén Készletezõ Szövetség (MSZKSZ),

a MOL és az MSZKSZ Biztonsági
Földgáztároló Zrt. több elembõl álló
szerzõdéscsomagot írt alá január 3-án a
lakossági földgázellátás biztonsága ér-
dekében. A 2010-ig megvalósuló beru-
házás eredményeként � ellátási nehéz-
ségek esetén � a stratégiai tároló lega-
lább 45 napon át 20 millió m3/nap gázt
tud biztosítani a hazai ellátórendszer
számára. Az algyõi mezõ Szõreg�1 tá-
rolószerkezetében kerül kialakításra a
tervezett 1,2 milliárd m3 mobilkapacitá-
sú új stratégiai gáztároló, amelynek ki-
alakításához mintegy 150 milliárd Ft
beruházási összeg szükséges.

(MOL Panoráma, IV. évf. 1. szám)

� Az olajárrobbanás kérdése a MOL
Szabadegyetemen: a MOL Szabad-
egyetem 2006. decemberi programjá-
ban az olajárrobbanás hatásairól tartott
elõadást Varró László, a MOL�csoport
vezetõ közgazdásza �A harmadik olaj-
árrobbanás és a magyar gazdaság� cím-

mel a MOL Benczúr utcai irodaházá-
ban.

� Az MTV M1-es csatornáján 2007. ja-
nuár 19-én ismételték meg a �Mérföld-
kövek a magyar technika történetében�
c. 12 részes sorozat 10. tagját, melyben
a hazai olajipar történetérõl � részlete-
sebben dr. Gyulay Zoltán életpályájáról,
szellemi hagyatékáról � adtak rövid
összefoglalót. Az 1995-ben készült fil-
met dr. Juhász Árpád szerkesztette.

� A MOL tulajdonába került a
BaiTex LLC: a kiírt pályázatot meg-
nyerve 2006. december 28-a óta a
MOL 100%-os tulajdonosa lett az
oroszországi BaiTex LLC társaság-
nak. A megvásárolt BaiTex LLC a tu-
lajdonosa a Baituganszkoje olajmezõ-
nek, amely auditált készletbecslés
szerint 66,7 millió hordó már meglévõ
és prognosztizált készlettel rendelke-
zik. A cég megvásárlása is igazolja a
MOL azon stratégiáját, melyben ki-
emelt szerepet szán további oroszor-
szági kutatási és termelési projektek
megszerzésének.

(MOL Panoráma, IV. évf. 2. szám)

� A MOL�csoport elõször vett részt a
Líbiai Olaj- és Gázshow-n: a Tripoli-
ban megrendezett kiállítással egybekö-
tött fórumon mintegy 70 vállalat (köz-
tük a MOL�csoport) képviselõi vettek
részt.

(MOL Panoráma, IV. évf. 2. szám)

� Információk a hazai föld alatti gáztá-
rolókról: a magyarországi földgáztáro-
lás (Hajdúszoboszló, Zsana, Pusztaede-
rics, Pusztaszõlõs, Algyõ-Maros�1) lé-
nyegérõl, feltételrendszerérõl, valamint
a föld alatti gáztárolók kapacitásairól és
forgalmukról jelent meg cikk a MOL
Panoráma, IV. évf. 2. számában.

� Visszaemlékezés a zsanai gázkitörés-
re: Kóthy Judit és Topits Judit anno
cikksorozatának januári tagja a
Zsana�É�2 fúrás kitörésérõl, elfojtásá-
ról és a hazai kitörésvédelmimentõszer-
vezet kialakulásáról, mûködésérõl szól.

(MOL Panoráma, IV. évf. 2. szám)

� Díjátadások: január 23-án ünnepélyes
keretek között adták át a 2006. évi MOL
Életpályadíjakat � szakterületünket érin-
tõen Fürcht Lipót mûvelési szakértõnek
és Bruckner Lajosnak (posztumusz) �,
illetve az Elnöki Minõségi Díjakat, és az
Elnöki EBK-díjakat (Geoinform Kft.).

Születésnapjuk alkalmából
tisztelettel köszöntjük

a 90 éves a 85 éves

Krizsek Árpád Jesch Aladár
mélyfúrótechnikust okl. geológusmérnököt

a 80 éves

Bogenrieder Frigyes Csath Béla
olajbányász-technikust aranyokleveles bányamérnököt.

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

KÖSZÖNTÉS

HAZAI HÍREK
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A Nagykanizsai Olajos Szenio-
rok Hagyományápoló Köre ren-
dezvényei

December 28.: a négy éve mûködõ
kör 34. (évzáró) ülésén Udvardi Géza
szervezõtitkár ismertette a hagyomány-
ápolási munka elmúlt évi eredményeit,
vázolta a 2007. évi elképzeléseket, és ja-
vaslatokat kért az elkövetkezõ idõszak
munkatervének összeállításához.

Február 6.: nagy érdeklõdés kísérte
dr. Szabó György elõadását, aki az orszá-
gosan is nagy visszhangot kiváltott Ma-
kói-árok kutatásáról és termelési lehetõ-
ségeirõl beszélt a mintegy 100 fõnyi kö-
zönségnek, reagálva a médiában felrep-
pent sokféle híresztelésre is. Dr. Szabó
György hangsúlyozta, hogy a hagyomá-
nyos olajmérnöki gondolkodást félre kell
tenni, ha a �nem hagyományos készle-
tek�-et akarjuk megérteni. Az amerikai
geológiai szolgálat nyilvántartása alapján
az USA-ban a teljes termelés 25%-át
ilyen mezõkbõl termelik. Nem véletlenül
kaptak szárnyra még a szakemberek kö-
rében is a kétkedések, hiszen Európa
egyik legjelentõsebb gázmedencéje ama-
kói, ahol több mint egy éve két fúróbe-
rendezés dolgozik folyamatosan. A jú-
niusi becslés szerint a mintegy 6000 mé-
ter mélyen elhelyezkedõ készlet igen je-
lentõsnek ígérkezik.Dr. Szabó György el-
mondotta, hogy a hagyományos módsze-
rekkel nem megoldható kitermelést az
Amerikai Egyesült Államokban már si-
kerrel alkalmazott technológiával valósít-
ják meg. A termelést várhatóan jövõ év
vége elõtt tudják megkezdeni.

(Udvardi Géza)

A Budapesti Olajos Hagyo-
mányápoló Kör rendezvénye

Január 30.: a MOL Nyrt. irodaháza
adott otthont a közelmúltban megalakult
budapesti hagyományápoló kör (BOK)
elsõ éves összejövetelének. A szép szám-
ban megjelent érdeklõdõ kollégákat Götz
Tibor köszöntötte, és az újonnan csatlako-
zott tagok tájékoztatásául röviden ismer-
tette a 2006. évi megalakulás indítékát, a
BOK céljait és a tisztségviselõk választá-
sának eredményét. Körvonalazta az éves
munkára vonatkozóan eddig kialakult el-
képzeléseket, köszöntötte a BOK elnöké-
nek megválasztott dr. Dank Viktor egyete-
mi tanárt, aki megköszönte a bizalmat.

Ezt követõen Udvardi Géza, a Nagy-
kanizsai Olajos Szeniorok Hagyomány-
ápoló Körének szervezõtitkára beszámolt
a négyéves mûködés eredményeirõl, ta-
pasztalatairól, a hagyományõrzés, hagyo-
mányápolás, az emberi-szakmai kapcso-
lattartás szépségérõl és buktatóiról. Egy-
ben sok hasznos tanácsot is adott, ame-
lyek megkönnyítik a BOK indulását és
további tartós mûködéséhez is segítséget
adhatnak.

A szakmai nap elõadását Solti
Károlyné tartotta A földgázpiac jövõje té-
mában. Az elõadásból a mai hazai gáz-
piac jellemzõit, a piacot befolyásoló bel-
sõ (hazai) és külsõ tényezõket, az EU
energiastratégia kiemelt szempontjaival
összehangoltan ismerhették meg a hall-
gatók. Tájékozódhattak Európa interkon-
tinentális földgázhálózatának fejlesztési
elképzeléseirõl, az újonnan létesítendõ
szállítóvezetékek tervezett nyomvonalait
befolyásoló tényezõkrõl, hazánk regioná-
lis gázelosztási szerepvállalási lehetõsé-
geirõl, valamint a gázpiaci jövõképünk-
rõl. Az elõadást követõen számos kérdés
és kiegészítõ hozzászólás hangzott el.

A BOK elsõ félévi összejöveteleinek
idõpontjai: február 22., március 29., áp-
rilis 26., május 31., június 28. délután
16.00 óra. Helyszíne: MOL Nyrt. Buda-
foki úti irodaház, IV. em. 401�404 terem.

A konkrét programról a (1) 464�
1556-os telefonszámon adnak felvilágo-
sítást.

(dé)

Iparági hírek
� Megalakult a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
2006. december 20-án jelentek meg a

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
(továbbiakban: MBFH) létrehozásával
kapcsolatos kormányrendeletek:

A 267/2006 (XII. 20.) Korm. ren-
delet többek között kimondja, hogy:

� az MBFH központi hivatal, amely-
nek irányítását a bányászati ügyekért fe-
lelõs miniszter látja el,

� az MBFH-t az elnök vezeti,
� az MBFH területi szervei a bánya-

kapitányságok (Budapest, Miskolc, Pécs,
Szolnok, Veszprém), a bányakapitányság
vezetõje, a bányakapitány,

� a Kormány a Magyar Bányászati
Hivatal nevét Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalra változtatja, a Magyar

Geológiai Szolgálat, valamint a Szénbá-
nyászati Szerkezetátalakítási Központ
megnevezésû szerveket megszünteti,
ezek az MBFH jogutódjai,

� az MBFH állami földtani feladatai
ellátásában aMÁFI és az ELGI közremû-
ködnek.

A 268/2006. (XII. 20.) Korm. ren-
delet a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet mó-
dosítását tartalmazza.

A 269/2006. (XII. 20.) Korm. ren-
delet aMagyar Bányászati és Földtani Hi-
vatal hatósági jogkörével összefüggõ
egyes rendeletek módosítását tartalmazza.

A hivatkozott és 2007. január 1-jén
hatályba lépett kormányrendeletek a 158.
számú Magyar Közlönyben jelentek
meg.

(Dr. Horn János)

� Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért
felelõs kormánybiztos válasza az Új
Magyarország Fejlesztési Tervvel
kapcsolatban, azOMBKEáltal készí-
tett javaslatra
Tisztelt Partnerünk!
Elõször is szeretném megköszönni

eddigi tevékeny közremûködését az Új
Magyarország Fejlesztési Terv, valamint
az operatív programok társadalmi vitája
során.

Az operatív programokkal kapcsolat-
ban beérkezett véleményeket összesítet-
tük, a feldolgozásuk folyamatban van.
Összesen csaknem 1350 szervezet juttat-
ta el véleményét az elektronikus kérdõ-
ívek segítségével, valamint esszé formá-
jában, amelyek az átláthatóság érdekében
bárki számára megtekinthetõk a honla-
pon. A legtöbb vélemény, közel 350 a
Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ramra, és 150 a Közlekedés Operatív
Programra érkezett. A határidõig beérke-
zett valamennyi véleményt táblázatos
formában, az adott operatív program
struktúrájának megfelelõen dolgozza fel
az ügynökség. Az így elkészült tábláza-
tokban található hozzászólásokhoz az
adott témáért felelõs tervezési egységek
készítik el a javaslattervezeteiket. Az
egyes javaslatok végleges sorsáról mind
az ágazati, mind a regionális operatív
programok esetében elõször az Operatív
Program Tárcaközi Bizottság tárgyal,
majd pedig a Tervezési Operatív Bizott-
ság dönt. A beérkezett vélemények és ja-
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vaslatok elbírálását követõen készülnek
el a személyre szabott válaszlevelek,
ahogy eddig is minden egyes társadalmi
egyeztetés lezárását követõen. Azonban
a beérkezett válaszlevelek nagy számára
való tekintettel a közigazgatásban meg-
szokott 30 napos válaszadási határidõn
túl válaszolunk majd a felvetésekre.

Szíves türelmüket és megértésüket
nagyon köszönöm.

A további eredményes együttmûkö-
dés reményében,

Tisztelettel: Bajnai Gordon
Budapest, 2006. december 8.

(Dr. Gál István közlése)

� Nagy teljesítményû szélerõmû
Észak-kelet Magyarországon
2006. október 11-én helyezték üzem-

be Felsõzsolca térségében a Vestas cég
�Cervantes� névre keresztelt V90 típusú,
közüzemi hálózatba csatlakoztatott szél-
erõmûvét. A 2006-os év elsõ felében
végzett szélmérések azt igazolták, hogy
105 m-es gondolamagasságban 6,1�6,2
m/s értékû az átlagos szélsebesség, amely
a berendezéseknél várhatóan 26�30%-os
éves csúcskihasználást jelenthet. A
berendezés éves teljesítményét
4 300 000�4 600 000 kWh-ra prognosz-
tizálják. A berendezés aszinkron generá-
torral mûködik, az inverten keresztül to-
vábbítja az energiát a gondolában lévõ 20
kV-os transzformátor irányába, tehát a
gondoláktól 20 kV-os vezeték húzódik az
átadás pontján lévõ védelmi és kapcsoló
rendszerig.

� Szén-dioxid-árverés
A magyar állam 2006. december 11-

én 1,197 millió kibocsátási egységet
adott el az Európai Unió emissziókeres-
kedelmi rendszerében (ETS), 7,42 eurós
tonnánkénti árfolyamon. Az interneten
lezajlott szén-dioxid-árverés eredménye-
képpen a központi költségvetés így mint-
egy 2,3 milliárd forint bevételhez jutott.
Az aukción háromezer kvótára nem érke-
zett sikeres vételi ajánlat, ezek sorsáról a
Pénzügyminisztérium késõbb dönt. Az
ügyletet a Vertis Környezetvédelmi
Pénzügyi Tanácsadó Zrt. bonyolította.
(Forró Drót, 2006. december)

� Az E.ON nagy hatékonyságú erõmû-
vet épít Magyarországon
Konrad Kreuzer az E.ON Hungária

Igazgatóság elnöke, Bernhard Fischer az
E.ON Energie Igazgatóság tagja és
dr. Ingo Luge az E.ON Kraftwerke ügy-

vezetõje 2006. december 6-án sajtótájé-
koztatón jelentették be, hogy az E.ON
Energie az északnyugat-magyarországi
Gönyûn korszerû és környezetkímélõ
gáz- és gõzerõmû építését tervezi. A be-
fektetés értéke 270 millió euró, a 400
MW teljesítményû létesítmény a tervek
szerint 2010-tõl csatlakozik a hálózatba.
Az erõmû tervezésénél figyelembe vet-
ték annak esetleges bõvítését 800 MW-
ra. A sajtótájékoztatón a GKM-et Fels-
mann Balázs szakállamtitkár képviselte.

(Dr. Horn János)

Az MTA X. Földtudományi Osz-
tály Bányászati Tudományos
Munkabizottságának ülése
(Budapest, 2006. november 8.)

AMOL Nyrt. adott otthont az MTA
BTB geotermális energiahasznosí-

tással foglalkozó tanácskozásának. A bu-
dapesti székház Panoráma termében tar-
tott ülésen a bizottsági tagokon kívül a
MOL Nyrt., a Miskolci Egyetem és
egyéb � a szakterületet érintõ � tudomá-
nyos egyesület képviselõi is részt vettek.
A megjelenteket dr. Takács Gábor, az
ME professzora, a mûszaki tudomány
doktora, a bizottság elnöke köszöntötte.

Napirend elõtt dr. Pápay József aka-
démikus adott rövid tájékoztatást az elõ-
zõ idõszak akadémiai történéseirõl, vala-
mint az MTA október-november havi
(rendkívüli közgyûlés, a Tudomány Nap-
ja, a Tudás Hónapja) rendezvényeirõl,
melyek a �korszerûsödés, a gazdálkodás
támogatása� mottó jegyében zajlottak.

A következõ elõadások hangzottak el:
A geotermikus energiatermelés

mûszaki-technológiai kihívásai Ma-
gyarországon

Hlatki Miklós (MOL�csoport KTD
Technológiai és Operációs Központ) a
nagymélységû rétegekbõl kitermelt föld-
hõ fûtési célú hasznosítási problémáinak
ismertetésével kezdte elõadását. A cím-
szavakban felsorolt problémákat, úgy-
mint: a víz-visszasajtolási kötelezettség
hiányos teljesítése, az akadozó pontatlan
adatszolgáltatás és a felszín alatti techno-
lógiai ismeretek hiánya az üzemeltetõk
részérõl, a pontatlan készletnyilvántartás,
a megújításra váró mûszaki, jogi és gaz-
dasági szabályozás, a hosszú távú üzleti
stratégiák hiánya, a támogatási rendszer
realizálódásának hosszú ideje � 2013

után � gyakorlati példákkal (Hódmezõ-
vásárhely, Fülöpjakab projektek) is alátá-
masztotta. A legnagyobb gondot okozó
vízvisszasajtolás kérdéskörét (probléma,
feladatok) a homokkõtárolók esetében
taglalta részletesen. Végezetül a komplex
tárolókból történõ földhõbányászat kuta-
tás-fejlesztési célú támogatásáról beszélt,
utalva a MOL Geotermia Pilot projektre.
Az elhangzott hozzászólások a hazai
szakértõi gárda kialakítását, ill. a meglé-
võ szakmai potenciál jobb kihasználását
(Holoda Attila, dr. Pápay József), a geo-
termikus-szakmérnökképzést (dr. Bobok
Elemér), a reális hazai energetikai kon-
cepció hiányát (HolodaAttila), a szakmai
nyilvánosság és szakértõi kontrol biztosí-
tását (dr. Horn János, Szõcs Tibor) érin-
tették.

Az elsõ geotermikus erõmû létesí-
tésének lehetõségei Magyarországon

Kujbus Attila (a MOL�csoport kom-
munikációs szakértõje, a geotermikus
projekt vezetõje) a bevezetõben a geoter-
mikus energiabányászatnak a globális, az
európai és a hazai energiapolitikai folya-
matokhoz való kapcsolódásáról, a MOL-
csoportnak a hazai termálenergia-ku-
tatásban betöltött szerepérõl beszélt. Az
Iklódbördöce határában létesítendõ elsõ
hazai (de Közép-kelet Európában is
egyedülálló) geotermális villamos erõmû
egy kockázatkezeléssel kialakított kuta-
tási portfólió keretében kerül megvalósí-
tásra. A geotermális erõmû technológiai,
geológiai, pénzügyi és szabályozási kon-
cepcióinak részletes ismertetését köve-
tõen került sor a MOLGeotermikus Pilot
Projekt részletesebb ismertetésére, neve-
zetesen: elõkészítés, elõ-megvalósítható-
sági és környezeti hatástanulmányok, en-
gedélyek, az elsõ (kutatási) fázissal kap-
csolatos ütemterv. A kiválasztott kutak
(Ortaháza Ny�3 és �5 jelû kútpár) átkép-
zése, a vezetékrendszer kiépítése és tesz-
telése (hozamvizsgálatok) 2007 júniu-
sáig megtörténnek. Sikeres tesztelés ese-
tén 2008-ig esély van arra, hogy a geoter-
mikus erõmû telepíthetõségének lehetõ-
ségét kidolgozó megvalósíthatósági ta-
nulmány elkészülhessen, és az engedé-
lyeztetés, a tervezés és a kivitelezés is
megvalósuljon. Ez esetben az üzembe
helyezés 2009. év végére várható.
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Dr. Laklia Tibor: A harmadik �
A MAORT pusztaszentlászlói
üzeme (1941�1951)

AMagyar Olajipari Múzeum Közle-
ményei sorozat 30. tagjaként � a

MOL Nyrt. és a Pusztaszentlászló Köz-
ség Önkormányzatának a támogatásával
megjelent � igényes kivitelû és jelentõs
forrásértékû könyv tartalmáról és külde-
tésérõl az elõszó és a szerzõ önvallomása
teljes képet ad.

�A magyar olajipar XX. századi tör-
ténetének nagyipari korszakát indította el
az EUROGASCO 1935. február 20-án
Mihályiban, majd Bázakerettye térségé-
ben megindított kutatásaival. 1937. no-
vember 21. a magyar nagyipari olajter-
melés születésnapja. Lovásziban, 1940-
ben kezdõdött az olajtermelés. Az olaj-
és gáztermelési eredményeknek köszön-
hetõen 1938-ban megalakult Magyar
Amerikai Olajipari Részvénytársaság
(MAORT) 1942. február 14-én Puszta-
szentlászlón � a Hahót-pusztaszentlász-
lói olajmezõ néven jelölt területen � talált
olajat a H�5-ös fúrási ponton.

A sportban ugyan megfelelõen jegy-
zik a 3. helyezett versenyzõt, az ipari tel-
jesítmény esetén alig esik szó a �harma-
dik helyezettrõl�. Ezért nagyon fontos,
hogy dr. Laklia Tibor e könyvben meg-
örökíti a pusztaszentlászlói olaj- és gáz-
mezõ elsõ tíz évének, a legfontosabb idõ-
szaknak a történetét.

A kiadvány sok dokumentumot és
korabeli fotót mutat be, melyek a MOIM
gyûjteményein túl új gyûjtés eredmé-
nyei. A könyvben � a teljesség igénye
nélkül � több vezetõ, dolgozó életrajzát is
közöljük.

Hitelesíti az írást, hogy a szerzõ
1944. április 20-tól dolgozott a MAORT
pusztaszentlászlói üzemében, ez volt elsõ
munkahelye, itt indult el olajipari�gázi-
pari karrierje. Erénye a mûnek, hogy
dr. Laklia Tibor � idõt és fáradságot nem
kímélve �felkereste a még élõ, hajdani
munkatársakat, utódaikat, érdeklõdve tõ-
lük a még több, hitelesebb információ ér-
dekében. Dicséret illeti dr. Laklia Tibort
áldozatos, történeti feltáró, hiánypótló
munkájáért.� (Elõszó � Tóth János)

�Ez az írás a Zala középsõ részén el-
terülõ mintegy száz négyzetkilométernyi
területen 1934-tõl kezdõdõ sok-sokmun-
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A tervezett zalai geotermikus erõ-
mû és a hévízi hõforrás kapcsolatának
vizsgálata

Dr. Bobok Elemér (ME egyetemi ta-
nár, a mûszaki tudomány doktora) Hévíz
Önkormányzata és a Hévízi Tóvédõ
Egyesület felkérésére készítette el a hõ-
forrás belsõ energiamérlegét, abból a cél-
ból, hogy megtudják, nem befolyásolja-e
a dél-zalai mélykarsztból kitermelt ter-
málvíz a tó hozamát. A vizsgálatok és
mérések egyértelmûen bebizonyították,
hogy az Iklódbördöce térségében ter-
vezett kísérleti geotermikus erõmû vízter-
melése nem veszélyezteti a Hévízi tó víz-
utánpótlását.

Ortaháza-Nyugat mezõ tervezett
geotermikus potenciálja

Dr. Tóth Anikó (ME, egyetemi ad-
junktus) elõadásában bemutatta, hogyan
adaptálták az algyõi termelõ kutakra kifej-
lesztett számítási módszert, a geotermikus
projekt által érintett Ortaháza�Ny�5 kút
esetére. E módszerrel a várható kútfejhõ-
mérséklet és a kút termikus potenciálja
igen jó közelítéssel meghatározható.

Befejezésül több hozzászóló is java-
solta, hogy az elhangzott elõadásokat cél-
szerû lenne a BKL Kõolaj és Földgáz c.
szaklapban cikkek formájában is megje-
lentetni.

(dé)

Kitüntetések a környezetvéde-
lemért

AMagyar Mérnöki Kamara Környe-
zetvédelmi Tagozata február 15-én

ünnepi ülésen adta át a Környezet Védel-
méért és a Környezetvédelmi Mûszaki
Felsõoktatásért kitüntetéseket. Ez utóbbi
kitüntetéssel ismerték el aMiskolci Egye-
tem két oktatójának: dr. Raisz Iván egye-
temi docensnek és dr. Szûcs István rek-
torhelyettes tanszékvezetõ egyetemi ta-
nárnak a tevékenységét.

(dé)

Fejlõdés és környezet címû
szakmai nap a Miskolci Egyete-
men

AMagyar Olajipari Múzeum immár a
második szakmai napot szervezte

meg 2006-ban. Június 2-án, Zalaegersze-
gen a helyi középiskolások és a nagyka-

nizsai Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképzõ Iskola diákjai, tanárai
részvételével tartottak szakmai napot.

December 5-én a Miskolci Egyetem
II. elõadójában kezdõdött a �Fejlõdés és
környezet� címû második szakmai nap.

Dr. Bõhm József dékán megnyitója
után elhangzott elõadások:

� Molnár István: Fejlõdés és környe-
zet (Összeegyeztethetõ-e a gazdasági fej-
lõdés és a földi életfeltételek megóvása?

�Molnár Zsolt: Az elsõ hazai geoter-
mikus erõmû létesítésének lehetõségei

� Tóth János: �Mérföldkövek� a kõo-
laj- és gázipar történetében.

Dr. Földessy János tanszékvezetõ
egyetemi tanár az elõadásokat követõen
hirdette meg a �Mindennapjaink energiá-
ja� középiskolai vetélkedõt.

Az elõadásokat egyetemi oktatók,
hallgatók és középiskolás diákok kísérték
figyelemmel. Az elõadásokhoz kapcsoló-
dóan 10�10 kérdésbõl álló tesztlapot tölt-
hettek ki a hallgatók és diákok. A helyes
megfejtõk közül tízen könyvjutalomban
(könyvutalvány formájában) részesültek.
A tartalmas programot büféebéd és szak-
mai beszélgetés zárta.

AMiskolci Egyetem, a MOL-csoport
és a MOIM közös rendezvénye a külön-
bözõ tevékenységek jobb megismerését,
fontos szakmai, környezetvédelmi kérdé-
sek megbeszélését célozták, mely egyút-
tal a különbözõ helyeken dolgozó szak-
emberek baráti, szakmai találkozója is
volt.

(Tóth János)

A hazai földgázellátás jövõje

AMérnökújság 2007 januári számá-
ban megjelent cikkben dr. Szilágyi

Zsombor, az EMFESZ Kft. kereskedelmi
ügyvezetõ-helyettese a földgázpiac átala-
kulásának fõbb elemeit vizsgálja. Az új
földgázipiaci modell következtében létre-
jött változások részletes ismertetése mel-
lett megjelöli azokat a fontos kérdéseket
(14 pontban felsorolva), melyek megol-
dása sürgetõen szükséges a földgázpiac
jelenlegi struktúrája és a teljes körû libe-
ralizáció közti átmenet során. A földgáz-
források és a fogyasztás kapcsolatáról
megállapítja, hogy a hazai földgázigé-
nyek teljes egészében � hosszú távú szer-
zõdésekkel és a hazai termeléssel � biz-
tonságosan lefedettek.

KÖNYVISMERTETÉS
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káról szól. Természetesen azokról is, akik
ezt a munkát szorgalommal�szakérte-
lemmel elvégezték: kutatókról, fúrósok-
ról, olaj- és gáztermelõkrõl, sok más
szakemberrõl és lapátos napszámosokról.

A mi üzemünk a harmadik volt a ter-
melõ mezõk sorában: Kerettye, Lovászi,
majd Pusztaszentlászló következett. Ami
születésnapunk 1942. február 14. Ezen a
napon kezdett olajat adni a H�5 jelû kút.
Kialakult az üzem, az évek múltán csök-
kenõ olajtermelést pótolta az edericsi
földgáz.

Fontos volt ez a mezõ? Azokban az
években minden csepp olaj fontos volt,
majd minden köbméter gáz értékké vált.
Nekünk munka- és életlehetõséget bizto-
sított. A háború átvészelését és az újra-
kezdést.

Miért most kerül sor erre az írásra?
Azt tapasztaljuk, kezdenek minket elfe-
lejteni! Szakmai körökbõl kikerülõ publi-
kációkból is hiányzik a �harmadik� érté-
kelése. Segítünk azoknak, akik velünk
együtt nem egyeznek bele a feledésbe.
Jubileumot találtunk és ünnepelünk, em-
lékezünk és emléket állítunk...

...Emlékezni és emlékeztetni, a könyv
elkészítésének célja. Azt remélem, ebbõl
a szándékból megvalósult egy rész, köz-
ben hihetõvé válik: még ez is a dunántúli
kõolaj- és földgázipar története. Jó volt
találkozni néhány régi baráttal: Csonkás
Sándorral, Fábián Pistával, Buzsáki
Ferivel. Megható volt a régiek gyerekei-
vel leülni fényképeket, dokumentumokat
nézegetni, Rosta Feri bácsiról, Szilas
professzor úrról, Csetkovics és Herman
Pista bátyánkról,Kereki Andrásról, Sala-
mon Kálmánról és másokról emlékezni.
A Magyar Olajipari Múzeum sikeres�fo-
lyamatos leletmentõ munkájához kíván
csatlakozni ez az írás is. Köszönöm amú-
zeum vezetõinek, munkatársainak a sok
segítséget, de köszönet illeti a kõolaj- és
földgázipar vezetõit is.� (dr. Laklia Tibor)

(dé)

Emléktábla-avatás és könyvbe-
mutató Pusztaszentlászlón

2007. február 14-én � napra pontosan
65 év után � bensõséges ünnepség kere-
tében emlékeztek meg Pusztaszentlász-
lón a Hahót-pusztaszentlászló kõolajme-
zõ felfedezésérõl. (Ekkor termeltek elõ-
ször olajat a mezõ elsõ produktív kútjá-
ból, a H�5 számú kútból, mely termelte-
tésének � csaknem 20 éve alatt /1961-ig/
több mint 260 ezer m3 olajat adott). A

mezõ feltárásában, üzemeltetésében köz-
remûködõ � még ma is élõ � egykori ola-
jos szakembereket, az eltávozottak csa-
ládtagjait, a szakma jelen mûvelõit, vala-
mint a meghívott vendégeket a volt
MAORT-telep melletti, H�5 jelû olajkút
elõtti területen Tóth András, Pusztaszent-
lászló Község Önkormányzatának pol-
gármestere és Tóth János, a MOIM igaz-
gatója üdvözölte.Manninger Jenõ, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke, országgyûlési
képviselõ köszöntõjében a község jelené-
rõl és jövõbeni terveirõl beszélt, majd
megemlítette, hogy ez a közös összefo-
gással létrejött rendezvény túlmutat a
község életénél, példája követendõ. Ez-
után Paczuk László, a MOL Nyrt. KTD
nyugat-magyarországi termelés vezetõje
a mezõ megkutatásáról, feltárásáról adott
rövid történeti áttekintést, kiemelve azt a
hõsi helytállást, melyet elõdeink tanúsí-
tottak az olajtermelés- és szállítás megin-
dítása érdekében, megköszönte mind-
azok munkáját, akik a zalai olajkincs fel-
tárásában közremûködtek. Az egykori
olajtermelõ kút közelében felállított em-
lékmûvet Manninger Jenõ és Paczuk
László avatta fel. (Az emlékkövön elhe-
lyezett tábla szövege:H�5-ös kút / 65 éve
kezdõdött / az olajtermelés / Pusztaszent-
lászlón. 2007. 02. 14.) Az úttörõ elõdök-
re az emlékmûvön elhelyezett virágokkal
emlékeztek. Erre az idõpontra idõzítették
a Hahót-pusztaszentlászló mezõ
felfedezésérõl, valamint a puszta-
szentlászlói MAORT-üzem életé-
nek elsõ 10 évérõl szóló könyv
bemutatóját is. (A könyv szerzõ-
je, dr. Laklia Tibor, aki a kezde-
tektõl tanúja és tevõleges résztve-
võje volt a történéseknek). A
könyvbemutatót megelõzõen
Tóth András polgármester rövid
tájékoztatást adott a község kõ-
olajtermeléshez kapcsolódó múlt-
járól és jövõjérõl (a termálfürdõ
komp-lexum létesítésérõl). A
MOIM Közleményei sorozat 30.
tagjaként megjelent �A harmadik
� A MAORT pusztaszentlászlói
üzeme, 1941�1951.� címû köny-
vet dr. Dank Viktor egyetemi ta-
nár, a MOIM Alapítvány kurató-
riumának elnöke � aki maga is
dolgozott ezen a területen �, a
könyvben említett személyekhez
fûzõdõ emlékeit is felidézve mél-
tatta és ajánlotta az érdeklõdõk fi-
gyelmébe. A gazdag személyi
anyaggal, kuriózumnak számító,

képekkel illusztrált, szép kivitelû könyv
külön érdemeként említette meg, hogy
sok ismert olajos személynek állít em-
léket rövid élettörténetük ismertetésével.
A kiadvány jelentõs ipartörténeti doku-
mentumként hiteles és kiapadhatatlan
forrása lehet a történeti kutatásoknak. El-
ismerõen szólt a rendezvényrõl és a
könyvrõl dr. Esztó Péter, a Magyar Bá-
nyászati és Földtani Hivatal elnöke is.
Megszólaltak a könyv még élõ szereplõi,
valamint az elhunytak családtagjai, bará-
tai, akikmegtisztelték jelenlétükkel a ren-
dezvényt. Itt adta át Kereki András egy-
kori toronyács fia, édesapja 30 éves olaj-
ipari szolgálatáért kapott aranygyûrûjét a
Magyar Olajipari Múzeumnak. A bemu-
tatót követõ ebéd Tóth János pohárkö-
szöntõjével vette kezdetét, és baráti be-
szélgetéssel zárult. A vendéglátóknak kö-
szönhetõen az érdeklõdõk megtekinthet-
ték a helyi önkormányzat kezelésében lé-
võ Deák Ferenc-emlékszobát és az abban
berendezett kamarakiállítást is. A jeles
eseményre emlékezõ ünnepségsorozat
kezdeményezõje és fõ szervezõje, a Ma-
gyar Olajipari Múzeum jelentõs segítsé-
get kapott a MOL Nyrt., a Rotary Zrt., a
Petroltransz Kft., az OMBKE Kõolaj-,
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztályá-
tól, a MOL Bányász Szakszervezettõl és
� nem utolsósorban � Pusztaszentlászló
község Önkormányzatától. (dé)

Emléktábla

Az emlékmû avatása



BKL Kõolaj és Földgáz 140. évfolyam 2007/2. szám24

Angliában foglakoznak a ten-
ger alatti sókavernákban törté-
nõ földgáztárolás lehetõségé-
vel

Az Egyesült Királyság belátható
idõn belül nettó gázimportõrré vá-

lik, ezért a nagyobb energiabiztonságra
törekszik. Az ellátás biztonsága növelé-
sének egyik módszere az, hogy a kor-
mány támogatja az ország földgáztáro-
ló kapacitásának növelését, különösen
a sókavernák adta kedvezõ lehetõségek
felhasználásával. A kedvezõ belföldi
termelési adottságok, lehetõségek miatt
a legutóbbi idõkig nem volt szükség
nagy mobilkészletû gáztárolásra, ellen-
tétben a már hosszú idõ óta gázt impor-

táló olyan országokkal, mint pl. Fran-
ciaország, Németország és Olaszor-
szág, ahol már a teljes éves fogyasztás
mintegy 20%-át gáztárolókból kell ki-
szolgálni. Angliában ez a �tárolt kész-
let� arány jelenleg még kevesebb, mint
4%. Ez az egyébként is nagyon ala-
csony tárolási lehetõség tovább csök-
kenhet, mivel jelenleg a tárolást bizto-
sító régi föld feletti gáztartályokat, biz-
tonságtechnikai okok miatt üzemen kí-
vül kell helyezni.

A földgázfogyasztási elõrejelzések
azonban azt mutatják, hogy az Egyesült
Királyság már 2010-ben a földgáz
szükségletének 50%-át importálni fog-
ja, így mind a kormány, mind az ipar
számára prioritást élvez a tárolókapaci-
tás növelése. Anglia ipari és kereske-
delmi minisztere, Alan Johnson, közlé-
se szerint az északi-tengeri készletek a
feltételezettnél gyorsabban csökken-

nek. Ennek következtében több föld-
gázt kell importálni, amelyhez azonban
már nagy mobilkapacitású gáztárolókra
van szükség, a szezonális és csúcsidei
fogyasztások fedezése céljából.

Johnson a probléma megoldására a
földgáz tenger alatti sókavernákban
történõ tárolására tett javaslatot. A ja-
vaslat alapja a British Geological So-
ciety kutatási jelentése, amely az Ír-ten-
gerben és az Északi-tenger déli részén
olyan szerkezeteket mutatott ki, ame-
lyek alkalmasak lehetnek földgáztáro-
lás céljára, sótömzsökben kialakítható
kavernák kiépítésére. A sókavernákban
történõ tárolási technológiát az 1960-as
években fejlesztették ki, és jelenleg 54
sókavernás tároló üzemel szerte a vilá-
gon, amelybõl 26 az USA-ban van.
Angliában szintén létezik néhány ilyen
kisebb tárolókapacitású sókavernás tá-
roló. A legnagyobb ezek közül az

BORDA LÁSZLÓ
(1940-2006)

Az �Qurriculum vitae�-ben kuta-
kodva egy 1963-as megjegyzésre talál-
tam: �a VIKUV az elsõ 2DH�75/A típ.
fúróberendezését szerelte fel a Gyulai
Kertészet-i fúrási ponton 1963 szep-
temberében. Itt találkoztam Borda
László fiatal mérnökkel, a Ceglédi
Üzemvezetõség részérõl, akihez a fúró-
berendezés irányítása tartozott, majd
mindenre kiterjedõ alapos jelentését
pozitív észrevételezéssel továbbítottam
a vállalat fõmérnökéhez. Ettõl kezdve
kapcsolatunk mind vállalati, mind pe-
dig az OMBKE terén történõ munka-
végzéskor egyre szorosabbá vált, mi-
közben vállalati beosztása egyre emel-
kedett.�

Borda László Kiskunfélegyházán
született 1940. április 17-én és itt is vé-
gezte általános és középfokú tanulmá-
nyait, kitûnõ eredménnyel. 1957-ben a
Budapesti Mûszaki Egyetem Általános
Mérnöki Karának hallgatója lett, és az
itt szerzett oklevéllel 1963. augusztus
15-én lépett az országos Vízkutató és
Fúró Vállalat Ceglédi Üzemvezetõség
kötelékébe. Gyakornokként ismerke-
dett meg a szakmával, majd körzetve-
zetõi beosztását követõen 1968. január
1-jével üzemvezetõ-helyettes lett. A
következõ év májusától, az üzemveze-
tõséget irányította. Vezetése alatt az
üzem kimagasló eredményeket ért el,
dinamikus fejlõdését a termelési érték
és az eredmények mutatták. A minõsé-
gi munka színvonalát mutatták, hogy az
üzem több mint 25 éven át végzett ex-
port munkákat. 1977�78-ban befejezõ-
dött a korszerûsítési program, megva-
lósult a fúróberendezések tipizálása,
valamint a berendezések szállítási
módszerének kidolgozása, melyet
Borda László a tõle megszokott precizi-
tással dolgozott ki. Közben az üzem
munkáját minõsítette, hogy 1976-ban
elnyerte a �Kiváló Üzem� címet.

Borda László töretlen akarattal állí-
totta tudását, szakmai és vezetõi képes-
sége legjavát az üzemvezetõség szolgá-
latába. 1990 márciusában a vállalat fõ-
mérnökévé nevezték ki, ebben a beosz-

tásban nyolc évig, 1998-ig tevékenyke-
dett. A rendszerváltás kapcsán a
VIKUV szervezete is jelentõsen átala-
kult, a privatizáció után a Vízkutató és
Fúró Rt. vezérigazgatója lett 2003-ig,
nyugállományba vonulásáig.

Amidõn 1968 márciusában megala-
kult az OMBKE Olajbányászati Szak-
osztályának Vízkutató és Fúró Szak-
csoportja, Borda László azonnal belé-
pett, jó példát mutatva a vállalat mérnö-
keinek, technikusainak, és nyugalom-
ba vonulásáig lelkes tagja, rugója lett a
megváltozott nevû KFVSz helyi szer-
vezetének.

Nem sokáig élvezhette a nyugállo-
mányúak életét, Ceglédet hátrahagyva
Budapestre költözött az ugyancsak
nyugállományba vonuló orvos felesé-
gével, hogy közelebb legyen a család
fiataljaihoz.

Mély megrendüléssel kellett tudo-
másul vennünk 2006. december 5-ei
váratlan halálát. 2006. december 15-én
az Óbudai temetõben kísérték utolsó
útjára. Volt munkatársai, barátai, a víz-
kutatók nagy családja és tisztelõi nevé-
ben utóda, Bitay Endre vezérigazgató
búcsúzott a vízbányászat nyugdíjas ve-
zérigazgatójától, aki a vízkutatás és
-feltárás feladatának szentelte életét, és
mondott utolsó Jó szerencsét!

(Csath Béla)

NEKROLÓG

KÜLFÖLDI HÍREK
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Attwick melletti (Yorkshire) tárolószer-
kezet, amelyben 9 kavernát képeztek ki
nagy nyomású gáz tárolására. A létesít-
mény mindösszesen 326 Mm3 gáz táro-
lására képes, és 17 Mm3/nap gázkiter-
melési ütem mellett tud szolgáltatni.
Egy ide tervezett bõvítés 3 Mrdm3-rel
fogja növelni a mobilkészlet kapacitá-
sát.

Az angol kormány közleménye sze-
rint jelenleg 10 új szárazföldi föld alat-
ti gáztároló létesítmény van a fejlesz-
tés, ill. jóváhagyás stádiumában. Az
egyik Chesihre térségében, ahol a ki-
lenc tervezett kaverna kapacitása 170
Mm3. A közlemény megállapítja, hogy
nemzetközi viszonylatban, a föld alatti
tárolásban a sókavernák viszonylag
csekély arányt képviselnek, pl. az
USA-ban, 2003-ban az összes tárolóka-
pacitás 232 Mrdm3 volt, ebbõl azonban
csupán 6,6 Mrdm3, vagyis 3% volt só-
kavernákba kiképzett tárolókapacitás.

A társaság szóvivõjének véleménye
szerint a letermeltetett, kimerült gáz-
mezõkben történõ föld alatti gáztáro-
lásnak számos elõnye van a sókavernás
tárolással szemben. A Centrica Storage
társaság üzemelteti Európa legnagyobb
tenger alatti földgáztárolóját, melyet az
Anglia keleti partjai közelében lévõ és
már letermeltetett Rough gázmezõben
képeztek ki. A Rough tároló egymaga
mintegy 2,8 Mrdm3 földgáz tárolására
és 42,5 Mm3/nap gáz kitermelési ütem
melletti szolgáltatásra képes 80 napon
keresztül. Ilyen nagyságrendû mobil tá-
rolókapacitásra egy tengeri sókavernás
gáztároló kiépítése, a szükséges infra-
struktúrával együtt sokkal nagyobb be-
ruházást igényelne. A Rough létesít-
ményt 1980-ban építették ki és helyez-
ték üzembe. A Centrica társaság úgy
becsüli, hogy egy hasonló kapacitású
létesítmény megvalósítása kimerült
gázmezõben � a jelenlegi költségek is-
meretében � 1,0�1,5 Mrd USD ráfordí-
tást ígényelne. A társaság a költség-
összehasonlítások alapján úgy értékeli,
hogy a tenger alatti sókavernákban tör-
ténõ föld alatti tárolás sokkal költsége-
sebb lenne, mint a szárazföldi kimerült
szénhidrogén-lelõhelyekben történõ tá-
rolókapacitások kiépítése.

Az EU 4 legnagyobb gázfogyasztó
országában kiépített és üzemeltetett tá-
rolókapacitások jelenlegi helyzetét az
1. táblázat mutatja be.

Petroleum Economist

Az USA-nak a közeli években
sürgõsen növelnie kell föld alat-
ti földgáztároló kapacitását

Az USA földgázszükséglete 1988
óta 24%-kal növekedett. Amint

növekedett a fogyasztás, egyre na-
gyobb tárolókapacitásra volt szükség a
szezonális és csúcsidei fogyasztások
fedezésére. Az utóbbi években azonban
kevés tárolót létesítettek az USA-ban,
és néhány régebbi kevésbé gazdaságos
tárolót le is kellett állítani. Mindez azt
eredményezte, hogy az USA föld alatti
tárolókapacitása 1988-tól csak 1,4%-
kal növekedett. A Petroleum Econo-
mistban megjelentetett közlemény sze-
rint ma már fennáll a veszélye annak,
hogy a gázszolgáltatók nem lesznek ké-
pesek a növekvõ csúcsigények kiszol-
gálására. Az USA-ban jelenleg mintegy
400 földgáztároló mûködik, ennek
86%-át kimerült szénhidrogéntelepek-
ben, 10%-át akvifer tárolókban és 4%-
át sókavernákban képezték ki. Az el-
múlt több mint 10 évben lelassult táro-
lófejlesztések miatt ma már hosszú tá-
von bizonytalannak látszik a csúcsfo-
gyasztás biztonságos és igény szerinti
kiszolgálása. Az Energia Információs
Hivatal (IEA) úgy prognosztizálja,
hogy az USA földgázszükséglete 2025-
ig 1,5%/év ütemmel fog növekedni. A
National Petroleum Council elõrejelzé-
se alapján ehhez a növekedési ütemhez
további plusz 19,8 Mrdm3 tárolókapaci-
tás szükséges 2025-ben ahhoz, hogy
Észak-Amerika csúcsigényeit ki tudják
elégíteni normális idõjárási viszonyok
között � kihangsúlyozva: az extrém
idõjárási körülmények ezt a többlettá-
roló-kapacitásigényt még tovább nö-
velhetik. Az ellátásbiztonság érdekében
az USA Energiaszabályozási Hatósága
(FERC) több mint 5,95 Mrdm3 új táro-
lókapacitás kiépítését, valamint a meg-
lévõ tárolók olyan bõvítését hagyta

jóvá, amellyel képesek lesznek több
mint 28,30 Mm3/nap gáz szolgáltatásá-
ra. A közlemény számos fejlesztés alatt
álló tárolót is megnevez, megemlítve,
hogy sok további engedélyezési kére-
lem vár jóváhagyásra.
Petroleum Economist

Norvég�orosz együttmûködés
a szénhidrogéntelepek fejlesz-
tésében

Anorvég olaj- és energiaügyi mi-
niszter orosz társaságokat hívott

meg, hogy vegyenek részt a norvég fel-
ségvizeken feltárt self telepek fejleszté-
sében. Norvégia szívesen fogadja az
orosz cégek részesedését, különösen a
nagy Ormen Lange és a Sno/ hvit me-
zõknél. Az ajánlat �ellentételezése-
ként� a norvég Hydro és Statoil társa-
ság is érdekeltségét, ill. részesedésre
vonatkozó ajánlatát jelentette be az
oroszországi Barents-tengerben levõ
Schtokmanovszkoje gázmezõ fejleszté-
sében és hasznosításában.
Petroleum Economist

Hatalmas földgáztelep Türk-
menisztánban

Az ország olajipari miniszterének
közleménye szerint a Dauletabad

mezõ 4,5 billió m3 (4,5 x 1012 m3) föld-
gázkészletet tartalmaz, mely elegendõ a
tervezett Afganisztán�Pakisztán álla-
mokba irányuló, export céljára épülõ
földgáztávvezeték táplálására.
Petroleum Economist

Oroszország szénhidrogénex-
portja

Az ország 2005-ben 233,15 Mt
nyersolajat és 96,45 Mt kõolajter-

méket exportált. Az exportbevétel eb-
bõl 112,87 Mrd USD volt, ami a 241,35
Mrd USD teljes évi külkereskedelmi
bevétel 47%-ával egyenlõ.

Országok Gázfogyasztás Tároló- Tároló- Tárolás,
Mrd m3 kapacitás üzemek a fogyasztás

Mrd m3 száma %-os aránya
Franciaország 60,3 11,0 15 18,2
Németország 91,8 18,9 43 20,6
Olaszország 81,7 16,8 10 20,6
Egyesült Királyság 100,9 3,9 9 3,8

Földgázfogyasztás és -tárolás az EU négy legnagyobb gázpiacán 1. táblázat
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A földgázexport 2005-ben 187,2
Mrdm3 volt, ez 30,42 Mrd USD bevé-
telt eredményezett. A földgázexport
mintegy 85%-a Európába irányult.

Oroszország 2005-ben 79,67 Mt sze-
net, valamint 2,84 Mt kokszot is expor-
tált. A szén- és a kokszexport együttes
bevétele 4,24 Mrd USD szintet ért el.
Petroleum Economist

A REPSOL YFP társaság csatla-
kozik a nyugat-szibériai LNG-
üzem megépítéséhez

Acég csatlakozni kíván a Tambej-
nyeftegaz azon tervezett projektjé-

hez, amelynek célja, hogy a nyugat-szi-
bériai Yamal-félszigetrõl Kanadába ex-
portált LNG-t a REPSOL import-termi-
náljához juttassa. Az LNG 12 Mt/év
tervezett kapacitású projekt megvalósí-
tása mintegy 5 Mrd USD-be fog kerül-
ni. A Tambejnyeftegaz (melynek a
Gazprom 25%-ban tulajdonosa) fej-
leszti az 1,2 billió m3 készlettel rendel-
kezõ Dél�Tambej gázmezõt a Yamal-
félszigeten.
Petroleum Economis

További jelentõs beruházások
Kanadában az olajhomokkész-
letek értékesítésére

Az Enbridge cég a 30� átmérõjûre
tervezett olajtávvezetékét � melyet

az olajhomokból kinyert nyersolaj Ka-
liforniába és az ázsiai országokba tör-
ténõ exportálására irányoztak elõ � 36�
átmérõre kívánja növelni, hogy ezzel is
emeljék az olajhomok/pala feldol-
gozásának gazdaságosságát. A távveze-
ték üzembe helyezése 2010-re várható.
A bõvítéssel, valamint az ezzel együtt
megvalósuló plusz egy szivattyútelep-
pel, a vezeték végsõ kapacitása az erede-
tileg tervezett 400 000 b/napról 0,8�1,0
Mb/napra növelhetõ.

A Husky Energy társaság jóváha-
gyást kapott a hatóságoktól egy
200 000 b/nap tervezett kapacitású olaj-
homok projektre. Az olajat egy olyan
bitumenes olajhomoktelepbõl fogják
kinyerni, melynek nyersolajkészletét
3,2 Mb-re becsülik. A létesítmény
várható beruházási költsége 10 Mrd
CUSD. A projekt elsõ fázisa (50 000
b/nap kapacitással) 2009-ben lép üzem-
be.

Az Enbridge cég engedélyt kért egy
400 MCUSD beruházási költséget
igénylõ távvezeték építésére, mely az
Alberta-tartományi olajhomokokból
termelt olajat (nyersbitument) az Ed-
montonban levõ finomítóba szállítaná.
A vezetéket 350 000 b/nap olaj (nyers-
bitumen) szállítására tervezték. A mint-
egy 370 km hosszú és 30� átmérõjû
olajvezeték mellett egy 16�-os vezeték
is épül, melyen kondenzátumot szállíta-
nak vissza a termelõhelyre, a nyers-bi-
tumen hígítására, a távvezeték áramlási
viszonyainak javítása céljából.
Petroleum Economist

A BP építi az elsõ, hidrogénnel
üzemelõ erõmûvet az USA-ban

ABP és az Edison Mission Group
(EMG) azt tervezi, hogy a világ

eddigi legnagyobb hidrogénüzemû erõ-
mûvét építi meg Kaliforniában, Los
Angelestõl 20 km-re. A megvalósításra
javasolt létesítmény primer energiahor-
dozóként finomítói mellékterméket,
petróleumkokszot fog felhasználni,
amelyet egy elgázosítóba táplálva hid-
rogénné és CO2 gázzá alakítanak át. A
hidrogéngáz áram egy speciálisan mó-
dosított (500 MW) gázturbinát fog táp-
lálni, amelynek elegendõ a kapacitása
350 000 lakás ellátásához. A turbinából
távozó forró gázt az áramtermelés mel-
lett természetesen fel lehet használni
még víz melegítésére és gõz termelésé-
re, amely termelt �másodlagos gõzzel�
egy gõzturbinát lehet meghajtani és így
még több villamos áramot tudnak elõ-
állítani.

A tervek szerint a BP a �karbon
megfogási technológiát� alkalmazva, a
keletkezett CO2 gáz 90%-át a füstgá-
zokból ki tudja nyerni � több mint
4 millió tonnát évenként � és ezt csõve-
zetéken a közeli olajmezõkre szállítja a
másodlagos olajkitermelési technoló-
giához. Az olajjal együtt termelt CO2

tartalmú gázt újra visszasajtolják.
A közlemény megjegyzi, hogy Kali-

fornia jelenlegi villamosáram-fogyasztá-
sának több mint 40%-át a földgáztüzelé-
sû erõmûvek adják, mivel a földgáz egy
tisztán égõ, relatíve nem költséges tüze-
lõanyag és növekszik a népszerûsége.

A BP és az EMG által javasolt üzem
ezzel szemben több mint kétszeres be-
ruházási költséget igényelne, mint egy
azonos kapacitású, földgáztüzelésû lé-

tesítmény és így a villamos energia elõ-
állítása is sokkal drágább lenne, ezért a
hidrogénüzemû erõmûvet ma még csu-
pán elméletinek tekintik.

A két társaság azonban mindezek el-
lenére további részletes terveket és gaz-
daságossági számításokat készít 2006-
ban és a létesítményre vonatkozó végsõ
döntés valószínû csak 2008-ban szüle-
tik. A koncepció jóváhagyott gyakorlati
megvalósítása esetén az erõmû 2011-
ben üzembe helyezhetõ lesz. Erre az
idõpontra � a hivatalos állami szervek
becsülése szerint � várhatóak a villa-
mosáram-ellátási nehézségek.

A BP a következõ 3 évben 1,8 Mrd
USD-t kíván olyan alternatív energia-
termelõ technológiák fejlesztésére for-
dítani, mint pl. a CO2-tartalmú gázok
hasznosítása, vagy a nap- és a szélener-
gia jó hatásfokú kihasználása. A Kali-
forniában építendõ tervezett projekt a
BP második hidrogénerõmû létesítmé-
nye lenne, ugyanis 2005. júniusban kö-
zölték, hogy egy 350 MW-os �hidrogé-
nes� erõmûvet építenek a Skót-partok-
nál � Peterheadben. Ez az elsõ olyan
ipari méretû hidrogénerõmû, melynél
az északi-tengeri gázmezõrõl termelt
gázt konvertálják hidrogén- és CO2-
gázzá, majd a szén-dioxidot visszasaj-
tolják olajkihozatal növelése céljából, a
hidrogén pedig az erõmûvet táplálja.
Petroleum Economist

AGazprom új export útvonalak
nyitását tervezi Észak- és Dél-
Európa felé

Az állami tulajdonú Gazprom tulaj-
donában és üzemeltetésében van

Oroszország teljes 50 000 km hosszt ki-
tevõ földgáz-fõvezetékhálózata. Ezen
belül az export gáztávvezetékek kizáró-
lagosan a Gazprom társaság tulajdoná-
ban és üzemeltetésében/használatában
vannak. Az, hogy a társaság megtart-
hassa kizárólagos tulajdonosi jogait és
uralja is ezt a tevékenységet, jelentõs
költségekbe kerül. Az óriási gázszállító
hálózat bõvítéséhez és fenntartásához
szükséges projektek a Gazprom éves
beruházásainak 45%-át teszik ki. A
�gáz-óriás� azonban az exportrendszer
és távvezeték építések további igen je-
lentõs fejlesztését tervezi. Úgy számol-
nak, hogy legalább 2010-ig a ráfordítá-
sok zömét ez a fejlesztési koncepció
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fogja igényelni. A nagyobb nemzetközi
társaságok eddig még nem szereztek
nagyobb részesedést Oroszország szá-
razföldi földgáz-termeléselõkészítés és
-feldolgozás upstream szektorában. A
Gazprom ezzel kapcsolatosan közzétett
állásfoglalásában kinyilvánította, hogy
amennyiben külföldi társaságok az or-
szág földgázforrásaihoz közvetlenül is
hozzá kívánnak férni, ruházzanak be a
távvezeték-építésekbe.

Az elmúlt év szeptemberében a né-
met E.ON és a BASF megállapodott a
Gazprom társasággal egy Észak-euró-
pai Gázvezeték Társaság (NEGPC) lét-
rehozásában, egy 1187 km hosszú � a
Balti-tengerbe fektetett � export gáz-
távvezeték építése céljából. A tervezett
projektben a Gazprom 51%-ban, a part-
nerek pedig 24,5�24,5% arányban tu-
lajdonosok. Jelenleg már számos egyéb
nagy társaság is érdekeltséget jelzett a
projekt iránt. A korábbi német kancel-
lárt, Gerhard Schröder-t hívták meg az
új társaság élére. A vezeték várható
költségét 5 és 6 Mrd USD között becsü-
lik és kiépített végsõ kapacitása
55 Mrd m3/év földgáz szállítására te-
remt lehetõséget. A Gazprom már meg-
kezdte az Oroszország szárazföldi ré-
szére esõ vezetékszakasz építését. A
társaság a nyugat-szibériai Dél-Rusz-
koje földgázmezõt jelölte ki a távveze-
téki gáz forrásaként. A német Winter-
shall társaság már megállapodott ab-
ban, hogy részesedik a mezõ fejleszté-
sében. Még bizonytalan, de lehetséges,
hogy az E.ON is csatlakozik ehhez a
mezõfejlesztési projekthez. Az új
NEGPC társaság segíteni fogja a Gazp-
romot abban, hogy nagyobb mennyisé-
gû földgázt exportáljon Észak�Európá-
ba, különösen Angliába, ahol a belföldi
(Északi-tengeri) termelés csökkenése
miatt már a közeljövõben nagy meny-
nyiségû importra kényszerülnek. A
Gazprom ugyanis már korábban jelen-
tõs részesedést szerzett az Anglia és
Belgium közötti �Interkonnektor gáz-
távvezeték�-ben is, amely hozzájárul
exportcéljai teljesítéséhez és jelentõs
szerepet játszhat az angliai földgázim-
port lebonyolításában.

A Gazprom igyekezett gyorsan meg-
építeni a Fekete-tenger alatti ún. �Blue
Stream� gáztávvezetéket is, azzal a cél-
kitûzéssel, hogy ezzel elérje az erõsen
fejlõdõ török piacot, mielõtt versenytár-

sai megelõznék. A társaság az építési
munkába az olasz ENI társaságot is be-
vonta partnerként, hogy segítsen meg-
építeni az 1,7 Mrd USD költségû tenger
alatti szakaszt. Az ENI leányvállalata, a
Saipem, ugyanis erre a célra már koráb-
ban különleges, mélyvízi fektetésre al-
kalmas hajókat és technológiát fejlesz-
tett ki. Ugyancsak olasz vállalat, a
Nouvo Pignone cég, szállította a komp-
resszorokat a távvezetékhez, melyekkel
lehetõvé vált a csaknem 400 km-es tá-
volságra történõ gázszállítás, mivel a je-
lenleg rendelkezésre álló orosz komp-
resszorokkal csak max. 120 km távol-
ságra biztosítható a szállítás. A Gazp-
rom 2003-ban már üzembe is helyezte a
rendszert és már kisebb mennyiséget
szállított is, majd a Beregovaja komp-
resszortelep üzembe helyezésével 2006-
ban már a 16 Mrd m3/év tervezett kapa-
citást is el tudják érni, ezzel megelõzve
versenytársait a török piacon.

Törökország az 1990-es években
több földgázimport szerzõdést kötött
néhány szállítóval, beleértve két koráb-
bi szovjet köztársaságot Türkmenisz-
tánt és Azerbajdzsánt. Rövid ideig az
USA egy olyan tervet támogatott,
amelynek célja a Kaszpi-tengeren ke-
resztül olyan gáz-exporttávvezeték épí-
tése volt, amely a közép-ázsiai térség-
bõl gázt juttatott volna el Törökország-
ba és Dél-Európába. A tervezett pro-
jekttel azonban felhagytak, tekintve,
hogy a társaságok beleuntak a tárgyalá-
sokba a türkmenisztáni elnök kiszámít-
hatatlansága miatt.

Törökország jelenleg a Gazprom ne-
gyedik legnagyobb fogyasztója és a leg-
gyorsabban fejlõdõ földgáz-felvevõpiac
az orosz földgáz számára. A török gáz-
import legnagyobb része ma keresztül
áramlik Ukrajnán, Románián és Bulgá-
rián, mielõtt az ország európai ÉNY-i ré-
szébe lépne. A Blue Steam vezeték ezzel
szemben Ankara régióját táplálja, mely
régió 2005-ben már 4,5 Mrdm3 gázt fo-
gyasztott. A török gázszükséglet azon-
ban ma már nem emelkedik olyan gyor-
san, mint azt az 1990-es években (a 25
évre és 365 Mrdm3 földgáz szállítására)
kötött szerzõdés idején feltételezték. A
szerzõdés szövege tiltja, hogy a török
Botas vállalat az orosz földgázt reexpor-
tálja, így jelenleg nem képesek a hosszú
távú szerzõdésben szereplõ megállapo-
dás szerinti mennyiségi átvételt teljesí-

teni. Ennek ellenére Oroszország ma
úgy látja, hogy a távvezeték nemcsak
Törökország felé egy út, hanem további
szállítási útvonalat jelent Dél-Európába
is. Ebbõl kiindulva ma már tervek van-
nak egy második, párhuzamos távveze-
ték építésére a Fekete-tenger alatt, hogy
a kapacitást 32 Mrdm3/évre növeljék. A
bõvített tengeri vezetékrendszer így már
egy olyan új tranzitrendszert táplálhatna,
amely egy Törökországtól kiinduló új
továbbfejlesztéssel a dél-európai gáz-
gyûrûhöz illeszkedhet. Putyin elnök sze-
rint: �a Blue Stream vezeték lehetõséget
biztosít nekünk arra, hogy harmadik or-
szágok felé szállítsunk és lehetõséget
nyújt arra, hogy új távvezetékrendszert
építsünk Dél-Olaszországba, Dél-Euró-
pába, vagy éppen Izraelbe�. Így érthetõ,
hogy a Gazprom kész arra, hogy részt
vegyen Törökországban a gázinfrastruk-
túra projektek megvalósításában azért,
hogy alátámassza a helyi piac felvevõ-
képességét és a dél-európai gázgyûrû
fejlesztését.

Tárgyalások folynak föld alatti gáz-
tároló építésérõl és földgáz-cseppfolyó-
sító létesítésérõl is a Földközi-tenger
partján (Ceyhan, vagy Izmir térségé-
ben), amellyel orosz cseppfolyósgázt
(LNG-t) exportálnának hajókon Euró-
pába. Ezek azonban ma még csak elõ-
zetes tervek, mert nemcsak Oroszor-
szág tekinti Törökországot a jövõben
hídként az európai gázpiacokra. Ugyan-
is ugyanezt a piacot kívánja részben
vagy egészében megszerezni az a BP
vezette csoport is, amely azt a távveze-
téket építi, amely a Kaszpi-tengerben
levõ Shah Deniz mezõrõl fogja a föld-
gázt szállítani Törökországba, Erze-
rum-ig. Ez a gáz is várhatóan egy éven
belül megérkezik Törökországba az
említett építés alatt álló dél-kaukázusi
gáztávvezetéken át. A Gazprom export-
szállítási tevékenységének jelentõs há-
nyada a mai napig is az Ukrajnán átha-
ladó tranzitvezetékektõl függ, amelyek
mintegy 85%-át szállítják a 140 Mrd
m3/év export mennyiségnek. A Gazp-
rom már csaknem egy évtizede törek-
szik az Ukrajnán áthaladó vezetékektõl
való függõséget csökkenteni. A Yamal-
Európa gáztávvezeték ennek �szelle-
mében� már nem Ukrajnán át, hanem
Fehéroroszországon át, köti össze a
nyugat-szibériai gázmezõket Európá-
val. Mint ismeretes a Gazprom 2005-
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ben közölte a korábbi szovjet államok-
kal, hogy fogyasztóinak a világpiaci
árat kell megfizetnie a földgázért. Ez
komoly átmeneti szállítási problémákat
jelentett az Ukrajnán áthaladó tranzit
gáztávvezeték üzemvitelében.

Ukrajna ugyan 2006. évi szállítással
40 Mrd m3/év földgáz vételére kötött
szerzõdést Türkmenisztánnal, azonban
Oroszország egyre intenzívebben növe-
li befolyását és részarányát a közép-
ázsiai gáziparban. Ezt tükrözi egy 2002-
ben Türkmenisztánnal kötött együttmû-
ködési szerzõdés, amelynek értelmében
az orosz gázimport Türkmenisztánból
2007-ben már 50 Mrd m3-re növekedik
és az ezt követõ idõszakban tovább nõ
80 Mrd m3/év menynyiségre. Ez már
olyan mennyiség, amely a mai ismere-
tek és lehetõségek szerint Türkmenisz-
tán teljes földgáztöbbletét elnyeli, és
semmi nem marad Ukrajna számára.
Így, ha 2007 után Ukrajna több türkmén
gázt akar, akkor nem marad más hátra,
mint tárgyalni kell Oroszországgal köz-
bensõ megoldásról. Korábban Türkme-
nisztán és Ukrajna tárgyalásokat folyta-
tott egy alternatív gázexportrendszer
építésének lehetõségérõl a Kaukázuson
keresztül abból a meggondolásból kiin-
dulva, hogy kikerüljék Oroszországot �
azonban egy ilyen távvezetéki projektet
nehezen tudnak finanszírozni. Várható
ezen elgondolással kapcsolatban az is,
hogy Oroszország minden erejét be fog-
ja vetni, hogy megakadályozza a távve-
zetékek építését a Kaszpi-tengeren ke-
resztül.

A Gazprom azt tervezi, hogy növeli a
közép-ázsiai országokból a földgázim-
portot az orosz gázfogyasztók számára.
Ez a stratégia segíti a társaságot, hogy
ennek a konstrukciónak az elõnyét (ol-
csóbb ez a gáz, mint a sarkvidéki térség-
ben termelt gáz!) a költséges és tech-
nikailag nehéz sarkvidéki gázmezõkre
fordítsa. A Gazprom ezzel egyúttal li-
mitálni is akarja Közép-Ázsia hozzá-
férését a profitábilis európai piacokhoz.
Az ilyen szabályozás legjobb eszközei a
távvezetékek. Türkmenisztán, Üzbe-
gisztán és Kazahsztán földgázt továbbít
Oroszországba a Közép-Ázsiai-Köz-
ponti (Central-Asia-Centre � CAC) táv-
vezetéken, amely az egyetlen nagyobb
szállítási útvonal a régióból. Ezt a rend-
szert még a szovjet érában építették,
mára azonban már a 42 Mrd m3/év ka-

pacitású vezeték modernizálást és bõ-
vítést igényelne. A közlemény szerint
az lenne az ideális, ha a Gazprom a ve-
zeték társtulajdonosa lenne, és üzemel-
tetné a CAC-távvezetéket. Ez a megkö-
zelítés Üzbegisztánban jöhetne a leg-
könnyebben létre, ahol a hálózat a kö-
zeljövõben kerül privatizálásra. Kazah-
sztán már beruházott az országon átha-
ladó távvezetékszakasz modernizálásá-
ba és nem valószínû, hogy lemond tulaj-
donáról a Gazprom javára. Mindemel-
lett a kazah érdekeltségû Astana társa-
ság együttmûködik a gáztranzit kérdé-
sekben a Gazprommal, ugyanis 2005
novemberében egy olyan megállapo-
dást írtak alá, hogy Kazahsztán közép-
ázsiai földgázt továbbít Oroszországba
a közép-ázsiai országok távvezetékein
keresztül, olyan célkitûzéssel, hogy
azon a következõ öt évben 55Mrd m3/év
szállított menynyiséget érjenek el. Ka-
zahsztán úgy becsüli, hogy földgázter-
melése erõteljesen fog emelkedni a kö-
vetkezõ évtizedekben, de nincs profitá-
bilis gázfelvevõ piac a régióban, ezért
valószínû arra kényszerül, hogy meg-
gyõzze a Gazprom társaságot, hogy föld-
gázát Európa felé hozzáférhetõvé tegye,
a tranzitszolgáltatás fejében. A cikk szer-
zõje valószínûbbnek tartja, hogy a Gaz-
prom inkább a kazahsztáni földgázt ré-
szesíti elõnyben, mint a türkmenisztánit.
Petroleum Economist

Károk kiküszöbölése állapot-
ellenõrzéssel � a finomítókban

Michael Wilde a németországi Lin-
gen-ben üzemelõ finomítóban

nyert tapasztalatokat ismerteti néhány
példán keresztül. Ez a finomító 2003-
ban ünnepelte 50 éves fennállásának ju-
bileumát. Az üzem jelenleg kb. 4,4
Mt/év terméket állít elõ, kereken 1,5
Mrd euró nettó forgalommal.

Annak idején azért választották ezt a
telephelyet, mert az Ems-vidéki olaj-
elõfordulások termelése döntõ mértékû
volt Németországban. Ma is jelentõs
még a termelés ebbõl a régióból. Az im-
port nyersolaj távvezetéken érkezik ide
Wilhelmshavenbõl. A finomítót a 90-es
években nagy összegû beruházásokkal
modernizálták. A kõolaj-feldolgozáson
kívül, a BP Lingen-i finomítója saját
erõmûben villamos áramot is fejleszt,
amelybõl a felesleget a közmûhálózatba

táplálják. A finomítóban mintegy 60
kompresszort üzemeltetnek, amelyek-
bõl a 10 legnagyobb egy online állapot-
ellenõrzõ rendszerrel is fel van szerelve.
A kiépített ellenõrzõrendszerrel lehetõ-
vé vált a károsodás megelõzése és a hi-
bák kijavítása, mielõtt komolyabb kár
keletkezett volna. Az idõbeni riasztással
és a részletes adatelemzésekkel sikerült
komoly következmény-költségeket ki-
küszöbölni. (A közlemény ezzel kap-
csolatban egy hidrogén-kompresszor
példáját ismerteti részletesen.) Így a
kérdéses kompresszor újra üzembe he-
lyezése (alkatrészcsere és szerelés) csak
10 000 euróba került.

(1990-ben egy hasonló berendezés
hibájának kiküszöbölése � mivel ekkor
a hibát még nem jelezte idõben egy mo-
nitoringrendszer, és így nagyobb káro-
sodás volt a következmény � átszámí-
tott árakon 92 000 euró volt.)

Ezeknél a kompresszoroknál egye-
dül ez a költségmegtakarítás tette kifi-
zetõdõvé a kiépített rendszert. Az álla-
pot-ellenõrzõ rendszer kedvezõ mûsza-
ki és gazdasági tapasztalatait figyelem-
be véve a többi kompresszoroknál is
felszerelték ezt a jól vizsgázott ellenõr-
zõ rendszert.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Az LNG-felhasználás a becsült-
nél gyorsabban emelkedik

ACERA (Cambridge Energy
Research Assotiation) elemzése

alapján a világ LNG-igénye 2012-ben
eléri az összes földgázszükséglet 15%-
át (a 2004 évet követõ 6�7 évben a vi-
lág LNG-kapacitása meg fog duplázód-
ni). 2005 októbere óta, több mint 25
Mt/év új földgáz-cseppfolyósító kapa-
citás lépett üzembe, mely 18%-os kapa-
citásnövekedést jelent a világ LNG-
elõállító kapacitásában. Ez évre az
LNG-kereskedelem 159 Mt/év szintre
emelkedését (2005-höz viszonyítva
15%-os növekedést) becsülik (ebbõl
25% az USA importja). A jelenleg épí-
tés alatt levõ létesítményekre alapozva
a világ LNG-termelõ kapacitása már
2012-ig, vagy még korábban 60%-kal
fog emelkedni. A CERA közleménye
megjegyzi, hogy a világ építés alatt álló
LNG-üzemei kapacitásának fele a Ka-
tar-ban, a Ras Laffan üzemre esik.
Oil and Gas Journal

(Turkovich György)
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IX. Bányászati�Kohászati�Földtani Konferencia
2007. március 29�április 1.

Buziásfürdõ
Szervezõ:

Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT)
Bányászati�Kohászati és Földtani Szakosztálya

Program:
március 29. (csütörtök): délután regisztráció, elszállásolás
március 30. (péntek): egész napos szakmai kirándulás

1. Buziásfürdõ � Vaskõ � Kiskrassó � Domány � Krassóvár �
Resicabánya � Szócsán � Lugos � Sziklás � Buziásfürdõ

2. Buziásfürdõ � Boksánbánya � Dognácska � Resicabánya �
Szekul � Ferencfalva � Buziásfürdõ

március 31. (szombat): délelõtt: � konferencia megnyitó, plenáris elõadások
délután: � szekció elõadások

április 1. (vasárnap): hazautazás

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
EMT OMBKE titkárság
Tel./fax: (+40) 264-594042, (+40) 264-590825 Tel./fax: (1) 201 7997
E-mail: emt@emt.ro web: http://www.emt.ro E-mail: ombke@mtesz.hu
Szabó Zsófia, programszervezõ Gombár Jánosné szervezõ titkár
E-mail: zsofi@emt.ro
Postacím: RO�400750 Cluj, C.P. 1�140.

Termékeink:
� Feszítõperemes fém és mûanyag rosták

� Mûanyag rosta/rendszerek
(CLIP�TEC, UNIPLANK, UNISTEP

Vibro�Elastic, Síkrosta)
� Hárfa rosták, préshegesztett rosták, perforált lemezek

� Ipari drótszövet (vibrátor fonatok) osztályozó gépekhez, magas
kopás- és rezgésálló rugóacélból, rozsdamentes kivitelben is

� Allgaier szitabetétek javítása, felújítása
� Hullámrácsok tetszõleges rácsosztással, jól hegeszthetõ anyag-

ból, rozsdamentes kivitelben is
� Mûszaki szövetek, szitaszövetek 0,04 mm-tõl rozsdamentes,

rugóacél, horganyzott és szénacél anyagokból
� Szúnyoghálók szélein szegett, szõtt kivitelben (barna, fehér,
szürke, zöld színekben; 1,0; 1,2; 1,5 m széles tekercsekben)

� Vadhálók tûzi horganyzott kivitelben
� Kerítéselemek, kerítésmezõk
3000 Hatvan�Nagygombos

Tel./Fax: 06-37/341-231; Közvetlen faxszám: 06-37/540-035
Mobil: 06-20/3131-612

E-mail: hutter@h-s.hu Weboldalunk: www.h-s.hu




