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A gondolatok

A2009-ben az Egri Olajos
Hagyományápoló Egyesü-
let részérõl szervezett és le-

bonyolított szakmai körút felidézte
a tiszántúli szénhidrogén-kutatás és
-termelés több mint 55 évre vissza-
tekintõ eseményeit. Az érdemi
kutatás még ennél is hosszabb
idõre tekint vissza, hiszen már
1922-ben Szatmárban, Szatmár-
ököritón természetes gázkitörést
észleltek, de az e területen kon-
cesszióval rendelkezõ APOC a
Kincstár részérõl történõ többszöri
sürgetés ellenére sem fordított erre
kellõ figyelmet. Az ugyancsak szat-
mári Rápolt térségében észlelt erõs
gázkifúvásról is tettek jelentést a
Pénzügyminisztériumnak. Dr. Böckh
Hugó helyszíni vizsgálatai alapján
reményteljesnek minõsítette a térsé-
get, és a koncessziós joggal rendel-
kezõ Hungarian Oil Syndicate Ltd.
társaságnak azonnal egy 1500 m-es
fúrás lemélyítésére tett javas-
latot, amelyet azonban nem fogad-
tak el. A térségbeli reményeket
1923�1924-ben �visszavetette� az,
hogy a Hungarian Oil Syndicate
Ltd. sikertelen (meddõ) fúrást vég-
zett Debrecenben � annak ellenére,
hogy a geofizikai kutatások re-
ménybeli szerkezetre utaltak. Ezzel

párhuzamosan 1924-ben a Kincstári
Kutatóüzem Budapest finanszírozá-
sával lemélyítette aNagyhortobágy�I.
sz. kutat, amely az Alföld elsõ
nagymélységû (1515,2 m) szénhid-
rogén-kutató fúrása volt, és még ez
év december 24-én megkezdték a
kincstári kutatási program kereté-
ben a Hajdúszoboszló�I. kút mélyí-
tését, a várostól ÉK-re. Az ezt köve-
tõ események � a szoboszlói és deb-
receni, majd karcag-berekfürdõi, a
szolnoki és a Nyíregyháza-sóstói
termálvíz-feltárások � valamint szá-
mos szénhidrogénre utaló egyéb fú-
rás tapasztalatai már közismertek és
jelezték: a térséget �nem lehet leír-
ni� a potenciális lelõhelyek listájá-
ról. A kutatás változó intenzitással,
de érdemi eredmények nélkül, a tér-
ség számos területén folytatódott,
�mígnem 1937. ápr. 28-án a bükk-
széki olajtermeléssel megszületett
az elsõ hazai ipari jelentõségû ered-
mény is.

A szisztematikus kutatás azon-
ban nem volt jellemzõ a térségre!
Az 1. táblázat � a teljesség igénye
nélkül � tartalmazza azokat a fú-
rásos kutatással is felmért térsége-
ket, ahol szénhidrogén-indikációkat
tapasztaltak! A �térségek� kieme-
lése esetünkben önkényes volt, a
kiemelés szempontja az volt, hogy a
majdani � késõbbi � idõszakra egy-

fajta �jogelõd� szerepként lehessen
visszautalni!

E téren jelentõs változásra csak
1940. augusztus 26-án került sor,
amikor a német Wintershall AG
(Kassel) vezette konzorcium (a
WIAG, a Deutsche Erdöl Gesell-
schaft DPG, Berlin és a Gewerk-
schaf Elwerath, Hannover, valamint
a Preussische Bergwerks- und Hüt-
ten AG, továbbá a Zweigniederlas-
sung Erdöl- und Bohrverwaltung in
Hannover) és a magyar kormány
augusztus 26-án opciós kutatási és
termelési koncessziós szerzõdést ír-
tak alá a Délalföld 18 500 km2 terü-
letére, amelynek alapján megalapí-
tották a Magyar�Német Ásványolaj-
mûvek Kft.-t (MANÁT-ot). A cég
magyar szakemberekre kiemelten
igényt tartott: geológusok: Szurovy
Géza, Kõrössy László, Csíky Gábor,
Sólyom Ferenc és fúrómérnökök:
Hegedûs Ferenc, Czike Albert,
Dzsida László, Auer Vilmos, Fehér
Gyula, Stansz-Klopotovics Viktor.

A közismert német alapossággal
megindult fúrásokat elõkészítõ ku-
tatás konkrét eredményeként a MA-
NÁT szeizmikus mérései Tótkom-
lós�Kõrösszegapáti térségében szer-
kezetet mutattak ki, ennek ismereté-
ben tûzték ki az elsõ fúrási ponto-
kat, majd 1941-ben Biharnagyba-
jom térségében is reményteljes szer-
kezetet jeleztek a mérések � megfú-
rására azonban a háborús esemé-
nyek miatt már nem került sor.

Szakmai körutazás a Tiszántú-
lon � gondolatok a �kismezõk�
termelésbe állításáról

A szerzõ az Egri Olajos Hagyományápoló Egyesület részérõl szervezett és lebonyo-
lított szakmai körút kapcsán felidézte és táblázatokkal, diagramokkal mutatta be a
teljesség igénye nélkül a tiszántúli szénhidrogén-kutatás, és -termelés több mint 55
évre visszatekinthetõ eseményeit.

A történeti áttekintés után a mai helyzetet reprezentáló szakmai körutazásról
szóló ismertetést számos fotóval illusztrálja.

ETO: 622.323

DR. CSÁKÓ DÉNES
okl. olajmérnök,
okl. bányaipari gazdasági mérnök.
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Az Eötvös Intézet (a majdani MÁELGI�ELGI) a
battonyai és a tótkomlósi szerkezeteket mutatta ki
méréseivel. 1941�1942-ben a MANÁT Szeged
térségében Eötvös-ingás graviméteres méréseket
végeztetett, amelyek Ferencszállás környékén gravitá-
ciós maximumot indikáltak. 1944-ben a MANÁT
megrendelésére dolgozó SEISMOS Geofizikai Tár-
saság Füzesgyarmat térségében olaj-elõfordulást
valószínûsített. A geofizikai elõkészítések alapján
megkezdõdött fúrásos kutatás az 1942. március 12-ei
Tótkomlós�1 kút gázkitörésével, majd az 1943. április
30-ai Körösszegapáti�1 kút gázkitörésével igazolta:
van mit keresni! Az 1943�1944-ben Kismarja
térségében lefúrt 2 kút azonban eredményt nem hozott
� meddõnek bizonyult. �.aztán jött a háború frontvo-
nala és a német kutatások abbamaradtak!

1948. augusztus
27-én a MANÁT jo-
gai és tulajdona a
Fegyverszüneti Egyez-
mény értelmében a
Szovjetunióra száll-
tak, és megalakult
kezdetben döntõen
MANÁT koncesszió-
val lefedett magyar-
országi területén
(40 008,8 km2 � Ti-
szántúl, Duna-Tisza
közének déli területe
és a Bükkalja), mint
�jogutód� a Magyar�
Szovjet Olajipari
Vállalat, a MASZO-
VOL, mint közös
vállalat 1938-as érté-
kû 20 millió arany-
pengõ alaptõkével,
50�50%-os tulajdon-
hányadi megoszlás-
sal. A késõbbiekben
ezt a koncessziót a
Dunától keletre esõ
országrészre terjesz-
tették ki. A MASZO-
VOL, majd az 1950.
január 1-jén a MA-
SZOVOL és a szõnyi
kõolajfinomító MO-
LAJ összevonásával
1949. december 31-én
aláírt államközi meg-
állapodásnak meg-

felelõen megalakított Magyar�Szovjet Olajmûvek Rt.
(MASZOLAJ) folytatta a kutatást. Az új cég kutatási-
termelési koncessziója késõbb (az államosításokat kö-
vetõen) az egész országra kiterjedt és így mûködött
1954. december 31-ig.

A kutatásban kiemelt hangsúlyt kapott a hatékony
geofizikai felmérés. Ennek jelentõs fázisa volt az, hogy
1951�1953-ban � az ELGI koordinációjában � elké-
szült az egész országra kiterjedõ I. és II. rendû gravitá-
ciós alaphálózat, ami a további kutatások egységes
kiinduló bázisaként vehetõ figyelembe. 1953. március
1-jén a MASZOLAJ SzSz 24�48 ID és SzSz�26�51D
típusú szeizmikus berendezéseket hozott az országba
és saját kivitelezésben � 4 csoportot kialakítva (1. cso-
port: Mezõkeresztes, Mezõkövesd, Füzesabony � 2.
csoport: Gödöllõ, Jászberény � 3. csoport: Mezõke-

Év Térség Észlelés Helyzet
1923�1924 Debrecen termálvíz+gáz kutatás � termelés

1924 Nagyhortobágy földgáznyom kutatás
1924 Hajdúszoboszló fúrásos kutatás indul fúrás
1926 Bácsvaskút földgáznyom � kifúvás kutatás � mocsárgáz
1926 Nyíregyháza-Sóstó vízkútfúrás � földgáznyom víztermelés
1926 Szolnok vízkútfúrás � földgáznyom kutatás � víztermelés
1927 Bpest-Viciántelep fúrásos kutatás � gáznyom kutatás
1927 Õrszentmiklós-Viciántelep földgáznyom kutatás
1928 Karcag-Berekfürdõ termálvíz+gáz termelés
1928 Szolnok kutatás � termálvíz+gáz víztermelés
1928 Hajdúnánás kutatás � termálvíz+gáz víztermelés
1928 Baja vízkútfúrás � gáznyomok víz-, gáztermelés
1928 Bogács szénkutató-fúrás aszfalttelepek
1928 Tard szénkutató-fúrás aszfalttelepek
1928 Szeged � Anna kút gáznyomok vizsgálat
1929 Békéscsaba vízkútfúrás � gáznyomok víz-, gáztermelés
1929 Bag vízkútfúrás � gáznyomok víztermelés
1929 Nagyiván vízkútfúrás � gáz-, olajnyomok kitörés
1930 Tiszaörs termálvíz+gáz termelés

1932�1933 Pestkörnyéki dombvidék olaj-, gáznyomok fúrásos kutatás
1932�1933 Bükk hegység DK-i alja olaj-, gáznyomok fúrásos kutatás
1932�1933 Mátra hegység É-ÉK-i térsége olaj-, gáznyomok fúrásos kutatás

1933 Berekfürdõ termálvíz+gáz termelés
1933 Cserkeszõlõ termálvíz+gáz termelés
1933 Tisztaberek termálvíz+gáz termelés
1933 Bodrogköz olaj-, gáznyomok fúrásos kutatás
1933 Tard aszfalt � bitumen fúrásos kutatás
1933 Õrszentmiklós földgáz fúrás � kitörés
1935 Kisújszállás artézivíz+kevertgáznyomok víztermelés
1936 Parád gyógyvíz+olajnyom termelés
1936 Csomád földgáznyomok fúrásos kutatás
1936 Õrszentmiklós földgáz próbatermeltetés
1937 Bükkszék gyógyvíz+olaj termelés
1937 Lahóca-hegy olajnyomok fúrásos kutatás
1938 Mezõkövesd gyógyvíz+földgáznyom termelés

1939�1944 Mátra D-i pereme 7 kút fúrás fúrásos kutatás
1940�1945 Tiszakürt termálvíz+gáznyom kutatás � termelés

1. táblázat
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resztes, Tiszaörs, Nagyszénás, Tótkomlós, Battonya �
4. csoport: Gödöllõ, Tura) � folytatta az alföldi szeiz-
mikus méréseket. A késõbbiekben ebbõl a szakember-
gárdából alakult ki f. év október 1-jén a MASZOLAJ
Rt. Geofizikai Kutató Vállalat budapesti központtal,
egyesítve a karcagi és a nagykanizsai területi bázisokat
a felszíni és kútgeofizikai feladatok országos ellátására.
E szervezet jogutódja lesz majd az OKGT-GKV és jog-
elõd szervezetei.

Az új �geofizikus� vállalat többek között Biharnagy-
bajom, Nádudvar, Tótkomlós, Emõd, Túrkeve és Gör-
geteg térségében részletezõ, valamint Mezõkeresztes�
Hortobágy�Kismarja és Tiszaörs�Nagyszénás vonalon
regionális reflexiós szeizmikus felméréseket végzett.

A mérések alapján nagy intenzitással indul el a fúrá-
sos kutatás � azonban az ebben az idõszakban döntõen
csak sekély, ill. esetenként (ld. Biharnagybajom, Mezõ-
keresztes) �közepes� mélységtartományokat céloz
meg. A sekélyfúrás kiemelt szerepe e térség kutatásá-
ban 1961-ig fennmaradt, amelyet az 1. diagram mutat
be szemléletesen. Nevéhez fûzõdik többek között Tör-
tel, Demjén�Kelet, Demjén�Nyugat, Demjén�Pün-
kösdhegy, Õrszentmiklós, Fedémes, Furta, Farmos fú-
rásos feltárása, ill. termelésbe állítása.

A MANÁT�MASZOVOL�MASZOLAJ idõszak e
térségre vonatkozó kutatási eredményeit mutatja be �
ugyancsak a teljesség igénye nélkül � a 2. táblázat,
amellyel kapcsolatosan ki kell hangsúlyozni, hogy a
Duna-Tisza közi térséget nem tartalmazza!

A MASZOLAJ megszûntét követõen természetesen
folytatódik az intenzív geofizikai-geológiai és fúrásos
kutatás. A MASZOLAJ Rt. Geofizikai Kutató Vállalat
jogutód szerepét 1955-ben átvevõ Kõolajkutató és
Mélyfúró Vállalat Geofizikai Csoportja Celldömölk
környékén regionális, valamint Szolnok, Rákóczifalva,
Törtel, Jászkarajenõ, Dévaványa, Püspökladány kör-
nyékén részletezõ és Tatárülés�Kunmadaras, Karcag�
Bucsa, Kaba, Nádudvar térségekben pedig felderítõ és
pontosító reflexiós szeizmikus méréseket végzett. A f.
év január 1-jei felállással megszervezett Rádióaktív
Szelvényezõ Csoport már az új technológia ipari alkal-
mazására is felkészült. 1956-ban Kisújszállás és kör-
nyékén, valamint Törökszentmiklós térségében részle-
tezõ, Furta-Zsáka környékén átnézetes reflexiós szeiz-
mikus mérésekre került sor. Az 1957. január 1-jén � a
KT (Kõolajipari Tröszt) szervezetében � megalakult
KT Kõolajipari Szeizmikus Kutatási Üzem (KT-SZÜ)
vette át, mint jogutód szervezet a tevékenységet. Az új
szervezet � majd jogutódjai � hajtotta végre 1956�1962
közötti idõszakban azt az intenzív refrakciós mérésso-
rozatot, amelynek elsõdleges célja a medencealjzatok
felszínének megismerése volt. A legfontosabb bemért
körzetek, amelyek a késõbbiekben megfúrásra is kerül-
tek, és amelyek már a mai ismereteink szerint igazolták
is a hozzájuk fûzött reményeinket: 1. Nagykõrös, Szol-
nok térsége; 2. Hajdúszoboszló térsége és a Hajdúszo-
boszló�Nyírség terület; 3. Mezõkeresztes�Kerecsend,
Abony�Zagyvarékas�Szolnok és a Battonya�Tótkom-
lós�Nagyszénás vonal; valamint 4. Nagykáta�Tápió-
bicske kutatási térség.

A mérések alapján az egyre mélyebb � és egyre na-
gyobb költségû � fúrások már nagy valószínûséggel
�biztosra� mehettek! Az alföldi kutatás hatékonyság-
növekedésére jellemzõ, hogy ebben az 1958�1964-es
idõszakban 10 olajmezõt, ill. telepet tártak fel � olyan
nagyságrendû elõfordulásokat, mint pl. Hajdúszobosz-
ló, Pusztaföldvár vagy Battonya. Az intenzív alföldi
kutatások eredményeként az itteni eddig gyakorlatilag
�0� olajkészlet az év végére több mint 500 Et-ra növe-
kedett, míg a gázkészlet az elõzõ évi 400 Mm3-rõl ug-
rásszerûen 12 Mrdm3-re nõtt meg, ami már jelezte az
elkövetkezendõ évek alföldi perspektíváit: jelentõs lesz
a potenciális gázkészlet a térségben. Az OKGT 10 év
alatti 10 Mrd Ft-os befektetése a kõolaj- és földgáz-
készletek megkutatására hatékonyan térült meg, és en-
nek eredményeként országos szinten az iparág 132,4
Mt CH-vagyonnövekedést ért el.

1964. október 12-én a kutatásban történelmi jelentõ-
ségû fordulatra került sor: a Kõolaj- és Földgázipari
Mûszaki Tanács Kõolaj- és Földgázbányászati Tudomá-
nyos Szakbizottsága dr. Kertai György vezeté-
sével javaslatot terjesztett elõ a mély és nagymélységû

1. diagram: Az alföldi sekélyfúrás mûködési ideje alatt (1949�1961) vég-
zett tevékenység fõbb jellemzõinek alakulása

A felfedezés éve Az elõfordulás neve
1942 Tótkomlós
1943 Körösszegapáti
1946 Biharnagybajom
1950 Mezõkeresztes
1952 Ózd

Szerep, Szolnok-Hajtótanya,
1953 Nádudvar, Szolnok, Demjén�NY,

Õrszentmiklós, Cinkota, Emõd

2. táblázat
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(2500�5000 m) fúrások mélyítésére, és megfogalmaz-
zák: ��Magyarországon indokolt a mély- és nagymély-
ségû fúrásokhoz már 1965-ben szervezetten hozzá-
kezdeni�� A javaslat elfogadásra került � de a gyakor-
lati megvalósítás �embert próbáló útja� és fõleg ennek
érdemi kidolgozása már dr. Dank Viktor fõgeológus,
vezérigazgató-helyettes és a projektekben dolgozó fú-
rósok nevéhez fûzõdik! 1969-ben az alföldi mélyszinti
kutatási program egyik súlyponti területe már a Makói-
árok volt, ahol az 1968-ban fúrni kezdettMakó�1 fúrás-
ban gáznyomok indikációjára került sor. Az �üzemsze-
rû� mélyszinti kutatás a hazai rendkívül nehéz fúrási
körülmények (változatos rétegösszletek, jelentõs túl-
nyomások, igen magas hõmérsékletek) miatt azonban
igen speciális és fõleg rendkívül költséges (nagy mély-
ségkapacitású fúróberendezés, 700�800 bar-os kitörés-
gátló rendszer, speciális iszap- és cementtechnológia
stb.) volta miatt az alapos geológiai-geofizikai elõkészí-
tés után csak azután volt megkezdhetõ, miután 1983
májusában Fekete János � az MNB elnöke � a KGST-
ben példátlan módon elõzetes szovjet egyeztetés nélkül
�csatlakoztatta� az országot a Nemzetközi Valuta Alap-
hoz (IMF). Ez a csatlakozás tette lehetõvé az ország
elsõ �világbanki kölcsön� felvételét, amelyre az OKGT
1983. május 1-jén kötött 100 MUSD hitelszerzõdést, és
ebbõl a kölcsönbõl megkezdõdhetett a legkorszerûbb
fúrási eszközök beszerzése, az �ultramély� fúrások
elõkészítése. Miután a kutatás alapkoncepcióját
(1. ábra) � kidolgozó és elõterjesztõ dr. Dank Viktor
fõgeológus hazai és világbanki relációkban elfogad-
tatta: a munka 1984-ben meg is kezdõdhetett.

A hatékony geofizikai-geológiai elõkészítésnek kö-
szönhetõen az 1961�1990 közötti idõszakban igen je-
lentõsen megnõtt az eredményes �földgáztalálatok�
száma az Alföld tiszántúli területein. A hirtelen nagy
mennyiségben feltárt gázkészletek (Hajdúszoboszló,
Pusztaföldvár, Battonya, Pusztaszõlõs, Tatárülés�
Berekfürdõ, Szandaszõlõs stb.) gyorsított termelésbe

állítása során nyilvánvalóvá vált: a termelésbe vont
készletek túlnyomó hányada a legértékesebb �dúsgáz�
hányad. A termelésbe vont gázkészletek aztán az
1965�1970 közötti idõszakban az alföldi cseppfolyós
gázterméktermelés ugrásszerû megnövekedését is
eredményezte. Ezeknek az eredményeknek az elérését
nagyban elõsegítette az az OKGT részérõl elrendelt
szervezeti változtatás, miszerint 1966. április 1-jén az
Alföldön megalakult a fúrási és a termelési geológiai
szervezetek összevonásával az az egységes földtani
szervezet, amelynek feladata lett a kutatás-termelés
geológiai-geofizikai irányítása, a szervezeten belül
külön apparátussal a kutatás operatív irányítására,
valamint a termelésfeltárás geológiai-geofizikai
irányítására. A szoros és célra orientált kutatás irá-
nyításához kapott tröszti �háttérrel� 1970-ig az 1960-
ban igen nagy intenzitással beindult alföldi kutatás
korábban elképzelhetetlen nagyságrendû új földgáz-
készleteket tárt fel. A feltárás tendenciájának alaku-
lását � a minõség szerinti bontás feltüntetésével � a
2. diagram mutatja be, az országos összesítésû szám-
szaki adatok mellett az ebbõl az NKFV-re esõ hányad
megadásával. Ez a drasztikus készletnövekmény � a
diagramból is leolvashatóan � azonban egyúttal azt is
jelentette, hogy növekvõ számban jelentek meg a köze-
pes és kis készletû felfedezések és ezeken belül is a
nagy, döntõen CO2-szennyezettségû gázhányadok.

Ez végsõ soron azt jelentette, hogy már 1971-ben fel-
merült annak szükségessége, hogy a nagyobb készletû
szerkezetek lassan befejezõdõ termelésbe állítási be-
ruházásai mellett fel kell készülni ezeknél a kisebb
készletû � és sokszor kevertgázos � lelõhelyeknél is a
termelõberendezések kiépítésére. Ennek figyelembevé-
telével 1971. február 27-én az NKFV a NIM elé terjesz-
tette a kismezõk gazdaságossági vizsgálatáról készített
anyagát, és fejlesztési keretet kért a nagyszámú kisme-
zõ termelésbe állításához szükséges beruházásokra.

Egy központilag támogatott program hiányában
azonban az NKFV �saját erõbõl� már 1974-tõl meg-
kezdte a �kismezõ program� gyakorlati megvalósítá-
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1. ábra

2. diagram: Az országos gázkészletek alakulása



sát. A mind nagyobb számban megismert kisebb-na-
gyobb készletû földgáz-elõfordulások jelentõségét nem
lebecsülve megszületik a �kismezõ� szakmai szlogen-
nel jelzett kategória. Ez a gyakorlatban azt jelentette,
hogy már a kutatás elsõ fázisában minõsítik az új
kisebb szerkezeteket, amelyeket �hallgatólagosan�
3 csoportba sorolnak:

1. a már említett �kismezõ� � amely azonban �tarta-
lékba� kerül és a �nagyok� kiépítése után azonnali ter-
melésbe állításukra történnek majd intézkedések;

2. a �tovább kell kutatni� csoport esetében van esély
arra, hogy bekerülhetnek majd a �kismezõ� kategóriá-
ba � ha befejezõdtek a már ismert �kismezõk� terme-
lésbe állításai;

3. a �felhagyásra javasoltak� csoportja esetében
vagy a kutatás továbbfolytatását nem látják indokolt-
nak, mert a gáz éghetetlen, vagy a beáramlás minimá-
lis, az áteresztõ-képesség mérhetetlenül kicsi � azaz je-
len technológiai-technikai adottságok mellett tartós,
ipari méretû termelés nem valósítható meg, vagy maga
a szerkezet olyan kicsi, hogy ipari méretû készlet táro-
lására aligha nyílik lehetõség, vagy egyszerûen meddõ
lett a fúrásos kutatás.

A �minõsítés� rendkívül fontos volt, hiszen az 1938
óta 1976-ig eltelt kutatási idõszakban a Dunától Kelet-
re esõ országrészen 67 produktív szerkezet vált ismert-
té, amelyekbõl:

� Északi paleogén medencében 9 db,
� Középalföldi neogén (flis) medencében 24 db,
� Közép-Duna-Tisza közötti neogén medencében 13 db,
� Délalföldi (szegedi) neogén medencében 9 db és
� Délkelet-alföldi (békési) neogén medencében 12 db

került megkutatásra � feltárásra.
A 67 produktív szerkezetbõl az NKFV ekkor már 33

mezõben/szerkezetben folytat ipari méretû kõolaj- és
földgáztermelést, ami azt jelenti, hogy a kevertgázok és

a kismezõk növekvõ súllyal jelennek meg a hazai brut-
tó gáztermelésben (3. táblázat). Különösen jelentõs
volt az az NKFV-nél kialakított gyakorlat, amely a
�kevertgázok� hasznosítását keverõkörök kiépítésével
oldotta meg � ld. pl. a békési gázok orosházi üveggyári
felhasználását!

A jól szervezett és irányított kutatásnak köszönhe-
tõen az 1975�1980 közötti IV. és V. Ötéves Tervidõ-
szak a készletek rendkívüli ütemû növekedését
eredményezte (3. diagram).

Ennek betudhatóan a hazai gáztermelés ugyanis az
1977�1979-es években elérte a lehetõségek maximu-
mát, ami egyúttal azt jelentette, hogy a nagykészletû és
jó minõségû gáztároló szerkezetek mindegyike már ter-
melésbe lett állítva. A már �megszokott� hazai földgáz-
termelési csúcs � azaz a termelési lehetõségek szerinti
�szintentartása� � a termelésbe vont készletek leme-
rülése következtében azonban már lehetetlen volt, és az
elkerülhetetlen csökkenésnek legalább részleges kom-
penzálása a továbbiakban már csak az inertes gázkész-
letek és a kis mezõk termelésbe vonásával volt meg-
oldható. Ez aztán elõtérbe helyezte már az �elsõ lép-
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3. diagram: CH-vagyonnövekmény

3. táblázat: A kis készletû gázmezõk és a kis fûtõértékû gázok termelésének részesedése a hazai bruttó gáztermelésben*
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csõben� a nagykészletû inertes gázkészletek (Nagy-
körû, Kisújszállás, Fegyvernek) termelési feltételeinek
mielõbbi megteremtését, amelybõl kitermelhetõ gáz-
mennyiségek már bekeveréssel nem voltak �feljavítha-
tók� a távvezetékes értékesítési követelményeknek
megfelelõ szintre, így csak az erõmûvi�célfogyasztói
felhasználás végleges rendszerének kiépítése volt az
egyetlen járható út! Természetesen emellett számításba
vettük azoknak a közepes készletû � különféle ará-
nyokban inert komponensekkel szennyezett � gázkész-
leteknek a termeltethetõségét is, amelyek közelében
elegendõ �nagy fûtõértékû� gáz állt rendelkezésre egy
bekeveréses hasznosítási technológiához! Ez a
�kényszerûség� felgyorsította a mind korszerûbb keve-

rõköri technológiák (Fedémes/Demjén, Kardoskút,
Battonya, Szank) kiépítését.

Egyúttal megkezdõdtek azok a vizsgálatok is, ame-
lyek a dúsítás rentábilis lehetõségeinek a feltárását
célozták meg. Ez utóbbi témában az alapokat az 1978-
ban a kormány számára készült (�Javaslat természeti
kincseink és nyersanyagaink hatékony hasznosítására�
címû) � OKGT elõterjesztésû � tanulmány és az inertes
gázhasznosításra ugyancsak az OKGT bányászat �gá-
zos� apparátusában készített tanulmány (�Inerttartalmú
földgázkészletek hasznosítása� címû) teremtette meg.

1980. december 1-jére aztán kidolgozták az OKGT-
nél a �kismezõk termelésbe állítási� koncepcióját, és
ehhez kapcsolódóan az elõtérbe kerülõ �kismezõ �
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4. táblázat: A kis ipari készletû, illetve kis fûtõértékû gázok jellemzõi*



inertgázas mezõ hasznosítás� program keretében
1983-ban ismételt laboratóriumi vizsgálatokkal
felmérték a lelõhelyek gázainak pontos összetételét
(4. táblázat).

A termelésbeállítási program gyakorlati megvalósí-
tásához kidolgozásra és elfogadásra került az eredmé-
nyes kutatásoknak köszönhetõen mind nagyobb szám-
ban megismert � ám kiskészletû és sokszor kevertgá-
zos, vagy éppen �tiszta inertgázos� � földgázlelõhelyek

felhasználási-hasznosítási szempontokat figyelembe
vevõ értékelési rendszere (5. táblázat) is, amely gaz-
daságossági alapokat vizsgálva tette lehetõvé a
hasznosításhoz szükséges beruházások sorrendiségére
vonatkozó döntéseket. A gyakorlati végrehajtás már az
1982�1983 évektõl kezdõdõen a Battonya/Kardoskút
és a Füzesgyarmat/Szeghalom, valamint a Kaba-
Ebes/Hajdúszoboszló térségi kis olaj- és gázmezõk ter-
melésbe állításával meg is indult.
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5. táblázat: Kis készletû gázmezõk és kis fûtõértékû gázok hasznosítási lehetõségének felmérésére szolgáló vizsgálati sorrend
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A 6. táblázat mutatja be, ugyancsak a teljesség igé-
nye nélkül, az �OKGT-s 1955�1991 idõszak� e térség-
re vonatkozó kutatási eredményeit, kihangsúlyozva,

hogy a Duna-Tisza
közi térséget az ösz-
szeállítás nem tartal-
mazza, és nem min-
den megjelölt terület
minõsült ipari kész-
letet tartalmazó szer-
kezetnek, valamint a
táblázat �MSZ� jelö-
lése azokat az ultra-
mélyszinti kutató és
szerkezetkutató fúrá-
sokat jelzi, ahol CH-
indikációt észleltek!
A CH-indikációs te-
rületek a mai techni-
kai-technológiai adott-
ságok mellett kiemelt
jelentõségûek lehet-
nek, hiszen a részle-
tesebb területlehatá-
rolás és nagyobb
mélységû szerkezet-
feltárás lehetõségei
ma már a mindenna-
pi gyakorlatban adot-
tak � azaz minden
korábbi ilyen terület-
re, beleértve a már
�felhagyott� szerke-
zeteket is � vélhetõen
érdemes lehet �visz-
szatérni�, mint azt pl.
a penészleki térség
már a gyakorlatban is
igazolta!

Az alföldi �kisme-
zõ� történetében az
1981�1986 közötti
idõszak meghatározó
jelentõségû forduló-
pontot jelentett, mert
1981-ben üzembe
helyezték az Álmosd�
Hajdúszoboszló nyers-
gáz távvezetéket és
a vele párhuzamos
nyersgazolin/mezõ-
kondenzátum vezeté-
ket, amelyek a térség

kiskészletû lelõhelyeinek lemûvelési elõfeltételeit je-
lentették. Az újonnan feltárt készletek termelésbe állí-
tásához került megépítésre a Füzesgyarmat/Szeghalom
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A felfedezés éve Az elõfordulás neve
1955 Rákóczifalva, Vácrátót
1956 Püspökladány, Túrkeve, Demjén-K, Törtel
1957 Furta, Jászkarajenõ
1958 Kisújszállás, Pusztaföldvár, Szandaszõlõs, Sóshartyán, Fedémes
1959 Battonya, Kaba, Hajdúszoboszló, Ostoros, Mátyásföld, Gödöllõ,

Sály, Szomolya, Bogács, Cserépváralja
1960 Ebes, Kaba-É, Mezõhegyes, Zagyvarékas
1961 Szarvas, Pusztaszõlõs
1962 Demjén-Pünkösdhegy, Zagyvarékas-É
1963 Farmos
1964 Algyõ-NY, Karcag-Bucsa, Tiszapüspöki, Nagykörû-Surján, Szécsény
1965 Martfû, Kengyel, Cegléd, Kiskundorozsma, Nagykörü-MSZ,

Jászladány
1966 Törökszentmiklós-MSZ, Szelevény-MSZ, Szolnok-MSZ, Öcsöd-

MSZ, Tótkomlós-DNY. Cserebökény-MSZ, Besenyszög-MSZ,
Vezseny-MSZ, Tószeg-MSZ

1967 Makó, Csanádapáca
1969 Mindszent-MSZ, Fegyvernek, Ferencszállás, Kisújszállás-NY
1970 Maroslelle-MSZ, Kunmadaras, Tiszaroff, Abádszalók, Kunágota,

Battonya-K, Szihalom
1971 Komádi, Kisújszállás-K, Endrõd-I, Kaszaper-D
1972 Nagyecsed, Ferencszállás-K, Tótkomlós-K, Tiszagyenda
1973 Ferencszállás-Kiszombor, Abony
1974 Tótkomlós-NY, Újszentiván, Nádudvar-D, Füzesgyarmat
1975 Kevermes, Körösladány
1976 Endrõd-III/C, Endrõd-III, Köröstarcsa, Magyardombegyháza-DNY,

Sarkadkeresztúr
1977 Algyõ-K, Álmosd, Biharugra, Forráskút, Újszilvás
1978 Derecske-MSZ, Doboz-MSZ, Kismarja-NY, Kaba-D,

Komádi-É, Mezõsas
1979 Battonya-É, Orosháza-MSZ, Kismarja-K, Mezõpeterd, Martfû-D
1980 Szeghalom, Kismarja-D
1981 Nagyszénás, Endrõd-II/Szarvas, Nyírábrány, Sarkadkeresztúr-ÉNY,

Mezõsas-K, Békés-MSZ, Dévaványa, Tótkomlós-I, Jászság-MSZ
1982 Battonya-ÉK, Mezõtur, Penészlek, Szeghalom-ÉK
1983 Bagamér-MSZ
1984 Mezõsas-MSZ, Komádi-MSZ, Földes-NY, Kunszentmárton,

Sáránd, Besenyszög
1985 Dévaványa-MSZ, Fábiánsebestyén, Biharkeresztes-A, Kokad,

Biharkeresztes, Örménykút
1986 Alpár-MSZ, Békés, Doboz, Törökszentmiklós, Végegyháza-NY
1987 Örményes-MSZ, Kengyel-É, Törökszentmiklós-D, Endrõd-É
1988 Földes-K, Dévaványa-D, Ebes-É, Egyek
1989 Karcag, Magyarbánhegyes, Magyardombegyháza, Medgyesegyháza,

Szeghalom-NY
1990 Mezõhegyes-NY, Tószeg

6. táblázat



�Sarkadkeresztúr/Méhkerék nyersgáztávvezeték, amely
megoldotta a kísérõgáz-elhelyezési problémát: a nyers-
gázt a Sarkadkeresztúri Gázüzem készítette elõ, ill. a
�felesleg� Algyõre került továbbfeldolgozásra; majd fo-
kozatos leterheléssel került beüzemelésre a Füzesgyar-
mat�Hajdúszoboszló gáztávvezeték, amely a térség gá-
zait szállította Hajdúszoboszlóra. Az itteni gázüzemek
ugyanis a mezõ kimerülése miatt már �felszabaduló�
gáz-elõkészítõi, ill. gázfeldolgozói jelentõs szabad
kapacitásai biztosítják egyrészt a beérkezõ gázok táv-
vezetéki-értékesítési célú elõkészítését, másrészt az
igen heterogén � és idõben sem állandó � beérkezõ gáz-
minõségek olyan �keveréssel� történõ kezelését, amely
egyenletes és a távvezetéki szállítás, ill. értékesítés
feltételeinek megfelelõ minõséget biztosít. Gyakor-
latilag a már mûködõ Közép-magyarországi Inertes
Gázüzem után ezzel kezdõdött meg a Kelet-Tiszántúli
kismezõk termelésbe állítási programja, azaz a �kisme-
zõk hasznosítása�!! A kismezõk termeltetése és a hasz-
nosításuk különleges problémák megoldását igényelte �
ugyanis rendkívül heterogén összetételû gázelõfordu-
lások termelését kellett úgy koordinálni, hogy a távve-
zetéki gázminõség kritériumai betartásra kerüljenek.

1989�1991-re a hajdúszoboszlói készletek leterme-
lése már igen �elõrehaladott� állapotba került. A dús-
gázüzemi technológia saját (mezõbeli) gázleterhelése
már csak a névleges kapacitás 15%-ára volt elegendõ,
míg a soványgázüzem esetében ez 25�30%-ra csökkent
le! Már az OKGT átalakulási elképzelésekben is ko-
molyan vetõdött fel az üzemek teljes körû szanálása �
azaz a lebontásuk, amely szerencsére nem került gya-
korlati megvalósításra. A megoldást a tiszántúli �sza-
tellit� kismezõk további gyorsított termelésbe állítása,
valamint a Füzesgyarmat/Szeghalom térségi kísérõ-,
sapka-, valamint szabadgázok vezetékes beszállítása
jelentette, amelyek összhatásukban már 60�70%-os le-
terheltségi szintet voltak képesek biztosítani. Ez egyút-
tal jelentõs beruházás-megtakarítást is jelentett az adott
készletek termelõberendezéseinek létesítésénél, hiszen
ezeken a területeken nem kellett �teljes értékû� gázelõ-
készítõ, ill. gázfeldolgozó technológiai egységeket kié-
píteni, csupán a nyersgáz biztonságos vezetékes beszál-
lításához szükséges mûszaki feltételekrõl kellett gon-
doskodni!

Visszatekintve az OKGT mûködését jelentõ
1957�1991 közötti idõszakra: az OKGT geofizikai
szervezete 873 szénhidrogén tárolására alkalmas szer-
kezetet mutatott ki, amelybõl 650 szerkezet � 5257 db
kutatófúrással és 9 621 000 m lefúrásával � is kivizsgá-
lásra került. A kivizsgált szerkezetekbõl 130 bizonyult
eredményesnek, azaz a 2533 db sikeres kutatófúrás
4 393 000 lefúrt métere (az összes kutatás céljára le-
mélyített m-hossz 83%-a) 93,7 Mt kõolaj, 249,1 Mrdm3

földgáz és 34 Mrdm3 CO2 gázvagyont tárt fel, amely
készletekbõl 74 Mt kõolaj (a feltárt készlet 79%-a) és
160 Mrdm3 földgáz (a feltárt készlet 64,2%-a) került a
tárgyidõszakban kitermelésre. A megismert készletek
71,4%-át 10 alföldi mezõ � ebbõl a 10 mezõbõl 3 mezõ
a készletek 48,4%-át � tartalmazta. A 10 legnagyobb
készletû olajmezõbõl a tárgyidõszakban termelésbe
állított 6 legnagyobb: Algyõ, Szeged�Móraváros, Bat-
tonya�Kelet, Szank, Pusztaföldvár, Kiskundorozsma.
Az alföldi 10 legnagyobb földgáz-elõfordulásból
9 került a tárgyidõszakban termelésbe állításra: Algyõ,
Hajdúszoboszló, Pusztaföldvár, Üllés-mélyszint,
Szeghalom, Nagykörû, Zsana-Észak, Biharkeresztes.
A maradék 28,6% készlet 120 mezõ között oszlott el.
Mindez végsõ soron a kõolaj-, földgáz-(és az ehhez
kapcsolódó nyerskondenzátum-)termelés 4. diagramon
bemutatott területi átrendezõdéséhez vezetett.

Az elõzõekben vázolt gondolatok ismeretében érthe-
tõ, hogy mi nyugdíjasok igen nagy várakozással tekin-
tettünk a �kismezõkre� tervezett szakmai út elé � hi-
szen a programban jelzett létesítmények már az új �
MOL Nyrt. � szervezésû fejlesztések körébe tartoztak.

A körutazás

Az Egri Olajos Hagyományápoló Egyesület 2009.
május 29-én szakmailag rendkívül érdekes információ-
kat nyújtó �szakmai túrát� tervezett és szervezett meg
� hála Varga László körültekintõ szervezésének és kitû-
nõ szakmai vezetésének.

Az út aktualitását és a szervezés átgondoltságát jel-
zi: ez a szakmai út egyaránt szolgálta a MOL Nyrt. ter-
melõ tevékenységébe újonnan bekapcsolódó fiatalok
szakmai ismereteinek bõvítését és az egykori termelés-
ben mûködõ nyugdíjas kollégák tájékoztatását.

Az Egri Olajos Hagyományápoló Egyesület és a
BOK példaértékû együttmûködésének � és ezúttal is-
mét csak Varga Lászlónak � köszönhetõen �meghívá-
sos alapon� a budapesti kollégák számára is lehetõség
nyílott ezen a szakmailag sok újdonságot és ismeretet
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4. diagram: A termelés súlyponti átrendezõdése Alföld-Dunántúl relációban
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jelentõ �körúton� való részvételre. E lehetõséggel élve
a BOK részérõl dr. Csákó Dénes vett részt a szakmai
programon, amelynek lebonyolítására � ismét csak
Varga László kollégánk közremûködésének köszönhe-
tõen � a MOL Nyrt. részérõl biztosított mikrobuszok-
kal került sor.

A kiindulási találkozópont az egykori NKFV Egri
Üzemi Központ volt, amely mára már teljes felszámo-
lás után az egykori üzemi dolgozók és hozzátartozóik
alapította KELLY Kft. tulajdonába került � akik a térsé-
gi olajtermelés 55 éves évfordulóján emléktáblával
adóztak a térségnek oly sok elõnyt, kedvezményt nyúj-
tó egykori üzem tevékenységének (1. kép). Ma a még
mindig folyó demjéni termelés irányítására-ellenõrzé-

sére az egri vasútállomás mellett bérel irodát a MOL
Nyrt.! Az üzem �alapító tagjának� számító egykori
üzemvezetõ � Hanyecz Ernõ � kollégával nem kis
nosztalgiával adóztunk az üzem 55 éves múltjáról
megemlékezõ emléktábla elõtt (2. kép), majd innen el-
indulva �átszeltük� az egykor nagy kiterjedésû Dem-
jén�Kelet mezõt, �.ahol mi �öregek� konstatáltuk: az
egykori kompresszortelepnek már csak romos nyomai
láthatók, és csak remélhetjük, hogy a magyar ipari ku-

riózumnak és történelemnek számító �GANZ-
MÁVAG� kompresszorokból legalább 1 példány még
valahol fellelhetõ! Ennek felkutatása, �megszerzése� és
méltó elhelyezése a MOIM-ban egyik kiemelkedõ fel-
adat is lehetne, hiszen ezek a kompresszorok nemcsak
Demjént és Mezõkeresztest, hanem a zalai olajmezõket
is becsülettel kiszolgálták! Ugyanakkor jólesõ volt
látni és hallani arról, hogy még mindig vannak �bó-
logatva� mûködõ kutak a demjéni-mezõben, és ezek
termelése éves szinten még mindig nem elhanyagolha-
tó! Felrémlett ezzel egyidejûleg bennünk: talán lesz a
térségben még egyfajta �reneszánsza� az olajtermelés-
nek, hiszen korántsem tekinthetõ véglegesnek a térség
szeizmikus-geológiai feldolgozottsága, �.aligha lehet
mûszaki bizonyossággal kijelenteni, hogy már teljesen
lemûvelésre került a számtalan blokkos demjén-keleti
tárolószerkezet! A mindenkori, vélhetõen tartósan je-
lentõsen nem csökkenõ olajárak vagy a hosszú távon
biztosan nem csökkenõ olajkereslet új lehetõségeket
nyújthatnak a hazai termelés �kicsinyeinek� is!

A program � mint már az elõzõekben is jeleztem �
szakmailag rendkívül érdekes és tanulságos volt,
messze meghaladta a szokásos szakmai programok
nyújtotta információkat. Így ezekrõl indokolt lapunk-
ban részletesebben is beszámolni, már csak azért is,
mert sajnos nagyon kevés az az információ, amely nap-
jaink aktuális hazai szénhidrogén-bányászati tevékeny-
ségérõl adna számot!

A szakmai körút a rendelkezésre álló idõ korlátozott
volta miatt � természetesen a �teljesség igénye nélkül�
� gyakorlatilag a kelet-tiszántúli, zömében kis készletû
elõfordulások termelési körülményeirõl, a jelenleg ki-
épített berendezések és létesítmények mûködésérõl
nyújtott alapos szakmai áttekintést!

A program elsõ állomásaként a püspökladányi kis-
készletû olajmezõ lemûveléséhez � a Püspökladány�4
sz. kútnál � kiépített, idõszakosan mûködtetett, felü-
gyelet nélküli termelõberendezést tekintettük meg.
A kiépített berendezés szakmai �különlegességét� az
jelentette, hogy az erõsen dermedõs olajat szakaszo-
san/idõszakosan termelõ kút üzeme felügyelet nélküli
technológiai-technikai rendszerben történik! Ez magas
technikai-technológiai szintû és biztonságosan mûködõ
automatizálást, távfelügyeletet igényel!

A kút termelési múltját illetõen megtudtuk: 2008
márciusában 160 bar kútfejnyomás mellett 5�6 m3/nap
olajat termelt éghetõ kísérõgázzal. A jelenlegi termelés
25 bar kútfejnyomás mellett még mindig felszálló ter-
melési móddal történik. A termelt vizes olajat 6 bar
üzemnyomású fekvõhengeres tartály fogadja, ahonnan
tankautóval történik az elszállítás (lásd hátsó borító).
A termelt napi 500�600 m3 éghetõ kísérõgáz egy része
az automatikus üzemmódban mûködtetett kazánnál
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kerül felhasználásra, amely kazán biztosítja (3. kép) a
rendszerben lévõ vizes olaj folyadékfázisban történõ
tartását. A gáz másik része � kettõs cseppfogón átha-
ladva � egy automatikus üzemû AKSA típusú gázmo-
torral mûködtetett áramfejlesztõnél kerül felhasználás-

ra, amely a kiépí-
tett rendszer áram-
ellátását biztosítja.
Az ezután fennma-
radó �gázfelesleg�
fáklyára kerül! A
telep távfelügyelet
mellett és riasztó-
rendszerrel ellátott
védelemmel mû-
ködik. Külön emlí-
tésre méltó: maga
a termelõ kút pél-
dásan rendkívül
tiszta, olajmentes
környezetben mû-
ködik (4. kép)!

A körút máso-
dik állomásaként a
Kaba�Észak � kö-

zepes készletû gázcsapadékot is termelõ � gázmezõnél
a Kaba�2 sz. kút térségében kiépített technológia
(5. kép) megismerésével folytatódott. Az itt kiépített
ugyancsak távfelügyeletes és automatikus üzemmód-
ban mûködtetett technológia és technika is egyedinek
és különlegesnek számít � úgy a kútszerkezetet, mint a
termelõberendezéseket illetõen.

A kút 2005-ig saját kútfejnyomással �rátermelt� a
Füzesgyarmat�Hajdúszoboszló között kiépített nyers-
gázvezetékre csatlakoztatva, amely vezetéken a teljes
kútáram � azaz a gáz + csapadék + rétegvíz � a hajdú-
szoboszlói földgázüzemi technológiára került beszállí-
tásra. 2005-tõl ez csupán annyiban változott, hogy

kompresszorral kell a nyersgázt betáplálni a vezetékbe,
miután egyrészt a rétegnyomás lecsökkent, másrészt a
rétegvíz mennyisége megnövekedett. A megnöveke-
dett rétegvízmennyiség speciális kútszerkezeti kikép-
zést igényelt (6. kép), amelynek lényege: a 2 7/8�-os
termelõcsõbe egy 1�-os �szifoncsõ� van beépítve,

amelynek segítségével a kútban felgyülemlett rétegvíz
a közismert �szódásüveg� technológiával kiemelhetõ.
Ez a technológia napi 1 m3 rétegvíz+kondenzátum ter-
melés mellett 6�8 em3/nap gáztermelést biztosít!

A szeparátorral leválasztott nyersgáz egy távfelü-
gyeletes, épületben elhelyezett, automatikus üzemmód-
ban mûködõ kompresszorral (7. kép) � 10/60 bar
kompresszióval � kerül a már említett nyersgázveze-
tékbe, míg a nyomás alatt tárolt folyadékot idõszakosan
tankautóval szállítják ugyancsak Hajdúszoboszlóra.
A kompresszoregység teljesen automatizált � bizton-
ságtechnikai szempontok alapján az egyetlen �újrain-
dítás� kivételével, amely kezelõt igényel!

Ez a telep is a legkorszerûbb automatizált távfelü-
gyelet mellett és riasztó rendszerrel ellátott védelem-
mel van ellátva. Itt is példás tisztaság, áttekinthetõ
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technológiai megoldás és kifogástalan rend-tisztaság
volt a jellemzõ!

A püspökladányi és kabai helyszíneken Kóta Lajos �
az érintett területek �avatott� szakmai referense � várta
a �csapatot� és adott minden igényt kielégítõ szakmai
tájékoztatást, akinek ezúton is köszönettel tartozunk!

A program harmadik állomása a jelentõs készletû
hosszúpályi gázmezõ termeléséhez kiépített gyûjtõ-
rendszer és elõzetes gázkezelõ technológia megtekinté-
se és megismerése volt (8. kép). A 2005 áprilisában be-
üzemelt rendszer 9 kút termelését � köztük aMonostor-
pályi�Dél�1 kút � fogadja és indítja továbbfeldolgo-
zásra Hajdúszoboszló felé.

A mezõ a jelenlegi hazai termelés mintegy 1/6-át
szolgáltatja a napi közel 1 Mm3-es termelésével. Sajnos
a vizesedés azonban már itt is meglévõ probléma!
A magas víztartalomra közvetetten utal az is, hogy van
már igen magas kútfejhõmérséklet mellett termelõ kút
(9. kép) is!

A kiépített technológia elsõsorban gyûjtõrendszeri
feladatokat lát el az 1 mérõ és 1 közös szeparátorával
(10. kép), amelyek teljesen automatizáltak. Mérési ada-

taikat számítógép rögzíti és továbbítja. A termelõ-gyûj-
tõrendszer hidrátproblémáját metanoladagolással
(11. kép) kezelik. A hozamszabályozás, a kútleállítás és
-újraindítás, valamint a teljes technológiai felügyelet a
legkorszerûbb technikai eszközökkel és számítógépes
felügyelettel-dokumentálással biztosított.
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A folyadék és gáz egyaránt Hajdúszoboszlóra kerül
beszállításra a korábban kiépített Penészlek�Álmosd
nyersgáz és kondenzátum vezetékekre csatlakozó
NA�300-as bekötésekkel � ma még kompresszor és szi-
vattyú nélkül, saját nyomáslehetõségek felhasználásával.

Ez a telep is korszerû, automatizált távfelügyelet
mellett és riasztórendszerrel ellátott védelemmel mû-
ködik. A biztonságos áramellátás érdekében egy szink-
ronkapcsolású saját áramfejlesztõ gondoskodik a �szü-
netmentes áramellátás� feltételérõl. Itt is példás tiszta-
ság, áttekinthetõ technológiai megoldás és kifogástalan
rend-tisztaság volt a jellemzõ!

A program �végállomásaként� az igazi kuriózumnak
számító Földes�21 gáztermelõ kutat volt lehetõségünk
megtekinteni, amely jelenleg a hazai viszonylatban ed-
dig egyedülálló 450 bar kútfejnyomáson 95 °C kútfej-
hõmérséklet mellett termel 28�30 tf%-os CO2-t tartal-
mazó gázt! A karácsonyfa ennek megfelelõen ugyan-
csak kuriózum: 10 000 Psi nyomásra méretezett
(12. kép).

A Földes kiskészletû gázmezõt lemûvelõ kút a Tépe
csomópontra NA�100-as vezetékkel csatlakozva ter-
mel a Földes�Nyugat CO2-os termelésével együtt.
Ugyancsak erre a csomópontra csatlakozó NA�200-as
vezetékkel mûvelik le az 1991�1993-ban �kismezõ
program� keretében termelésbe állított Biharkeresztes,
Mezõpeterd kiskészletû jól éghetõ gáztelepeket, vala-
mint a magas N2-tartalmú kiskészletû Furta gázmezõt
is. A Tépe csomópont az Álmosd�Hajdúszoboszló
nyersgázrendszerre csatlakoztatva biztosítja ezen kis-
mezõk hajdúszoboszlói beszállítását, ahol a távvezeté-
ki gázelõkészítés és a rétegvízkezelés, valamint a táv-

vezetéki gázminõség �beállításának� feltételei rendel-
kezésre állnak.

Ha visszagondolunk a jelen összeállítás �gondola-
tok� részére, akkor ez a szakmai �körút� a már ott jel-
zett �kismezõi� közül számosak termelési adottságairól
nyújtott nagyon érdekes információkat!!! Ez alól ter-
mészetesen kivétel a Hosszúhetény, amely már a leg-
újabb kutatások eredménye, és ahol a készletek már
igen jelentõsek voltak.

A hosszúpályi és a térségi, valamint a Tépe csomó-
ponti tudnivalókról a lassan már nyugdíjba készülõ �te-
rületfelelõs�, Halasi Lajos adott minden szakmai kér-
désben kifogástalan tájékoztatást, akivel számomra kü-
lön is nagyon �szívhez szóló� volt ez a találkozás, mi-
vel utoljára 1973-ban � az egykori Tiszavárkonyi Mag-

nezitüzemi Rend-
szert kiszolgáló rá-
kóczifalvai nagy-
tisztaságú CO2-
mezõ hasznosítá-
sára kiépített helyi
kis CO2-os �gáz-
termelõ-elõkészí-
tõ� berendezésnél
(13. kép) � volt Ve-
le kapcsolatom,
miután ez idõben e
rendszer kiépítésé-
ért és üzemelteté-
séért �felelõs mû-
szaki vezetõ� be-
osztásom volt ér-
vényben!

A program vé-
gén Halasi kolléga szervezésében egy fantasztikus
babgulyással összekötött baráti beszélgetés során volt
alkalmunk felidézni pl. a magnezit témában kiváló
szakmai tudással rendelkezõ Cser Arisztid tevékenysé-
gét is!

Összességében: az igen körültekintõen és szakmai-
lag átgondoltan megszervezett, fantasztikusan jól sike-
rült, szakmai információkban bõvelkedõ körutazás a
résztvevõk számára maradandó és kellemes emlékek-
kel zárult, amelyért nem lehet eléggé hangsúlyozva kö-
szönetet mondani a szervezõ-bonyolító Varga István
kollégánknak!

�és nem utolsósorban Németh Lajos kollégánknak,
aki a fotókat készítette és rendelkezésünkre bocsátotta!!!
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The author attempts to present the most significant events during the past 55 years of hydrocarbon exploration and production in
the region east of the Tisza River with the help of tables, diagrams and an account of the study trip organized by the Eger Society for
the Protection of Petroleum Industrial Traditions. Following this historical survey, the author describes the current situation through
the facts found and the photos taken during the study trip.
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Az OMBKE Kõolaj-, Föld-
gáz- és Vízbányászati
Szakosztály 2008. decem-

ber 19-én tartott évzáró ülésén fel-
kértek arra, hogy folytassam a szak-
osztályi vándorgyûlések történeté-
nek megírását.

A BKL Kõolaj és Földgáz szak-
lap 8. évf. (108.) 9. számában
(1975/271. old.) �Miért XV. a XVI.
Vándorgyûlés?� címmel megjelent
cikkemben az I�XV., majd a 26.
(126.) évf. 7. számában (1993/213.
oldal) �A vándorgyûlések története
II.� címmel közölt cikkben a XV�
XXI. vándorgyûlések eseményeit
foglaltam össze.

Jelen cikkben az immáron Nem-
zetközi Olaj- és Gázipari Konferen-
cia, Kiállítás névre hallgató, de ne-

künk csak �Vándorgyûlés�-nek ne-
vezett eseménysorozat XXII�XXVII.
számú részeinek történéseit igye-
keztem összefoglalni a vándorgyû-
lések színhelyeinek bemutatásával.
Az 1. képen látható térkép a ván-
dorgyûlések eddigi színhelyeit és
idõpontjait mutatja be.

XXII. Vándorgyûlés
(1993. október 6�10.)

�OMBKE XXII. Vándorgyûlés
és Kiállítás, Tihany �93� hirdette a
fehér alapon zöld mintázatú lobogó
1993. október 6�10. között a Hotel
Club Tihany fõbejáratánál. Az
OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és Víz-
bányászati Szakosztálya által ha-
gyományosan háromévenként meg-

rendezett, nemzetközi szakmai ese-
ménysorozat megrendezésére a ti-
hanyi üdülõközpontban került sor.

A szervezõk által meghirdetett
mottó: �Új politikai környezet,
élénkülõ Kelet-Nyugat Kapcsola-
tok� felkeltette a hazai és külföldi
szakemberek figyelmét, amelyet
alátámaszt a résztvevõk nagy száma
(461 fõ, ebbõl 95 fõ külföldi) és a
31 kiállító (közülük 18 külföldi).

A XXII. Vándorgyûlés és Kiállí-
tás ünnepélyes megnyitója október
7-én délelõtt a Sportcsarnokban
volt. A Veszprémi Kamarakórus
mûsora után Hangyál János, a
KFVSz elnöke köszöntötte a vendé-
geket, köztük a MOL Rt. Igazgató-
ságának tagjait, akik megtisztelték
jelenlétükkel a rendezvényt (az
Igazgatóság ugyanis ezen a napon
tartotta soros ülését a tihanyi Park
Hotelben).

A köszöntõ után dr. Szûcs István,
ipari és kereskedelmi minisztériumi
helyettes államtitkár tolmácsolta
dr. Latorcai János miniszter üdvöz-
letét, majd �A hazai energiahelyzet
és � program� címmel megtartotta
megnyitó elõadását, melyben töb-
bek között megemlítette, hogy a
kormány elsõ feladatai közé sorolta
az új magyar energiapolitika kidol-
gozását és annak országgyûlési
megvitatását és elfogadtatását.

A kiállítást Subai József, a MOL
Rt. elnök-vezérigazgatója nyitotta
meg. A szakkiállításon 13 hazai és
18 külföldi cég képviseltette magát.

A Vándorgyûlések története III.
(1993-tól 2008-ig)

CSATHBÉLA
aranyokleveles bányamérnök.

A szerzõ részletesen összefoglalta az OMBKE nagy múltra visszatekintõ nemzet-
közi szakrendezvényeinek 1993�2008 közötti idõszakra esõ eseményeit. A rendezvény
neve ugyan változott � a Vándorgyûlés helyett ma már Nemzetközi Olaj- és Gázipari
Konferencia néven tartjuk számon � de célkitûzéseit illetõen maradt a �régi elv�: a
hazai szakma nemzetközi szakmába történõ beintegrálódását kell elõsegíteni. Ezt
mutatja be � ha csak vázlatosan is � a cikk.

ETO: 061.22 + 622.32

1. kép: A vándorgyûlések színhelyei és idõpontjai
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A rendezvény a legújabb termékek, technológiák, ill.
tevékenységek bemutatására és hasznos üzleti tárgya-
lásokra adott kiváló fórumot.

A szakmai tudományos program keretében csütör-
tök délutántól szombat délig négy szekcióban elhang-
zott elõadások száma:

Szénhidrogén-kutatás, -fúrás és lyukbefejezés �A�
szekció: 28 elõadás,

Rezervoármenedzsment �B� szekció: 29 elõadás,
Szénhidrogén-szállítás és -tárolás �C� szekció: 31

elõadás,
Környezetvédelem �D� szekció: 6 elõadás.
(Az elõadásokat és a vitát szinkrontolmácsolás segí-

tette.)
A rendezõk (az OMBKE Mûszaki Információs Iro-

dájának munkatársai), valamint a szakosztály tisztség-
viselõi gondoskodtak arról, hogy a háromnapos tudo-
mányos ülés mellett az érdeklõdõk színvonalas kultu-
rális és egyéb programokon is részt vehessenek:

� Az elsõ nap esti programja az uszoda teraszán
megtartott koktélparti, ezt követõen a Levendula Étte-
remben rendezett zenés köszöntõ, ill. a programot záró
állófogadás volt.

� Másodnap estéjén a tihanyi apátsági templomban
Elekes Zsuzsa orgonamûvész Johann S. Bach, Liszt
Ferenc és Hidas Frigyes mûveibõl játszott.

� A kísérõk két fakultatív program közül választhat-
tak: a Herend�Veszprém�Pápai út, ill. a szigligeti szü-
ret (2. kép).

A rendezvényhez kapcsolódva tartotta soros ülését a
Society of Petroleum Engineer (SPE) Magyar Tagoza-
ta is (3. kép).

A záró plenáris ülésen a szakma valamennyi képvise-
lõjének érdeklõdésére számot tartó négy elõadás kapott
helyet: dr. Tóth József vezérigazgató (MINERALIM-
PEX), dr. Esztó Péter elnök (Magyar Bányászati Hi-
vatal), dr. Füst Antal elnökhelyettes (MBH) és
dr. Barátosi Kálmán fõosztályvezetõ (MBH) foglalták

össze az energiaszektor jelen pillanatban meghatározó
gazdasági, piaci, jogi tényezõit. Ezek után a szekcióelnö-
kök röviden értékelték a szekciókban folytatott munkát.

A zárszóban Hangyál János az alábbi szavakkal po-
zitívan értékelte a rendezvényt: �újra bebizonyosodott,
hogy továbbra is szükség van az ilyen rendezvényekre,
konferenciákra, ahol a kutatási-termelési és feldolgo-
zási ágazat képviselõi közös problémáikat megbeszél-
hetik, ill. amelyek révén szakembereink találkozhatnak
hazai és külföldi kollégákkal, bekapcsolódva ezzel a
szénhidrogénipar nemzetközi vérkeringésébe. A ren-
dezvény szakmai programja a MOL Rt. megújult tevé-
kenységi köréhez kapcsolódott, és észrevehetõen jól
szolgálta a MOL Rt. image-t�.

A résztvevõk díszes kiállítású albumban megkapták
a vándorgyûlésen elhangzott elõadások angol nyelvû
anyagát.

XXIII. Vándorgyûlés
(1996. szeptember 25�28.)

A háromévenkénti rendezési elv alapján véletlenül
az 1996. évi világkiállítás idõszakára esett a következõ,
XXIII. Vándorgyûlés és Kiállítás, ugyanis az OMBKE
KFVSz ez évben szeptember 25�28. között szervezte
meg a szénhidrogén-bányászat hagyományos szakmai
konferenciáját, összekapcsolva a kõolaj-, földgázipari
eszközök és berendezések, valamint az olajipar törté-
netét bemutató kiállítással (4. kép).

A vándorgyûlés helyszíne ismételten Tihany volt, a
festõi környezetben fekvõ Club Tihany. A rendezvény
sikere a megalakulásának 5 éves évfordulóját ünneplõ
MOL Rt. hathatós támogatásával, a szervezéssel meg-
bízott MONTAN-PRESS Kft. részérõl a lebonyolítás
minden részletére kiterjedõ közremûködésével és nem
utolsósorban az 530 fõ résztvevõ (köztük külföldi
résztvevõk is) jelenlétével nyert igazolást.

2. kép

3. kép
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Szeptember 25-én
délután az SPE Magyar
Tagozata tartotta ülését,
melynek díszvendége
Peter D. Gaffney, az SPE
ez évi elnöke volt. Az
ülésen értékelték a ma-
gyar szekció utolsó ülése
óta végzett munkát.

Az ülést követõen ke-
rült sor a Sportcsarnok-
ban a szakmai kiállítás
megnyitására, ahol Õsz
Árpád, a szakosztály el-
nöke üdvözölte a kiállí-
tókat és az érdeklõdõ
résztvevõket, majd dr.
Magyari Dániel, a MOL
Rt. KTÁ vezérigazgató-
helyettese röviden vázol-
ta az olaj- és gázipari
eszközök, szolgáltatások
utóbbi években kialakult
fejlõdési irányait. A fél-
körben elhelyezkedõ
külföldi és hazai kiállí-
tók közrefogták a MOL

Rt. impozáns pavilonját, a lassan körbeforgó földgömb
alatt. A hazai és külföldi kiállítók aránya 50�50%-os
volt. Bemutatkozott a kiállításon a MOIM ipartörténeti
kiállítási részlege is. A nap a Club Tihany Catalónia ét-
termében tartott állófogadással zárult.

Szeptember 26-án délelõtt az ünnepélyes plenáris
üléssel kezdõdött a szakmai program. A szakosztályel-
nöki üdvözlés után Pál László, a MOL Rt. Igazgatósá-
gának elnöke, a rendezvény védnöke tartott nagy ér-
deklõdéssel kísért elõadást (5. kép). Második elõadó
Peter D. Gaffney, az SPE idei elnöke volt, har-
madikként dr. Füst Antal, a Magyar Bányászati Hivatal
elnökhelyettese a magyarországi szénhidrogén-kon-
cessziók aktuális helyzetérõl és a MOL Rt. kutatási
tevékenységérõl beszélt, míg a befejezõ elõadást
dr. Szabó Imre professzor, a Magyar Energia Hivatal
fõigazgatója tartotta. A plenáris ülésen jelen voltak a
MOL Rt. Igazgatóságának és Felügyelõ Bizottságának
tagjai is, akik a konferenciához kapcsolódóan tartott
soron következõ ülésükön vettek részt.

Délutántól szekciókban folytatódott a szakmai prog-
ram, majd 27-én és 28-án párhuzamosan három szek-
cióban zajlott a szakmai munka:

Az �A� szekcióban a szénhidrogén-kutatás és -fúrás
eredményeit, feladatait, célkitûzéseit ismertették az
elõadók 29 elõadásban (köztük 14 külföldi elõadó

volt). Meg kell emlékezni Bencsik István és Katona
János �Égõ olaj- és gázkutak eloltása, a kútkitörések
megszüntetése� címû elõadásáról, melynek keretében
bemutatásra kerültek a már beszerzett eszközök, azok
alkalmazási területei és a kitörés-elhárítási gyakorlato-
kon szerzett tapasztalatok (egy sérült béléscsõ elvágá-
sának bemutatásával).

A �B� szekcióban a kõolaj- és földgáztermelést, a tá-
rolók lemûvelési kérdéseit 28 elõadó (3 külföldi) fog-
lalta össze.

A �C� szekcióban három, magában jól elkülöníthetõ
témakörben vitatták meg az elõadók problémáikat. A
�C-I� témakörben az integrált tranzit vezeték és a kap-
csolódó technológiák üzemeltetése, karbantartása sze-
repelt napirenden. A �C-II� témakörben a földgáz-ke-
reskedelemhez kapcsolódóan rendkívül felélénkült az
elõadók véleménynyilvánítása, jelezvén, hogy ez az a
terület, amely a legnagyobb átalakuláson ment keresz-
tül napjainkban. A �C-III� témakörben a föld alatti gáz-
tárolás helyzetét, fejlesztési elképzeléseit és az ezek
megoldására vonatkozó lehetõségeket vitatták meg, a
hallgatóság aktív közremûködésével.

A �D� szekcióban a hazai termálenergia hasznosítá-
sát 12 elõadás keretében (50% külföldi elõadó) taglal-
ták az elõadók.

Az �E� szekcióban a környezetvédelem témakörben
7 elõadás hangzott el. (Az elõadásokat dia- és videofel-
vételek színesítették.)

A szakmai program kiegészítéseként szervezett kul-
turális és szórakoztató programok:

� Szeptember 26-án este a tûzijáték és koktélparti
utáni állófogadáson Õsz Árpád szakosztályelnök mon-
dott pohárköszöntõt.

� Szeptember 27-én este a sportcsarnokban a MOL
Rt. Tótkomlósi Ifjúsági Fúvószenekara adott koncertet,
ahol Kálmán I., J. Brahms, P. Marquina, V. Monti,
Hausser, J. Hubay és Warrington mûveivel szórakoz-
tatták a hallgatóságot. Ugyanezen a napon a kísérõk ré-

5. kép: Pál László elõadását tartja4. kép: Meghívó (1996)
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szére tartalmas kirándulási programokat szerveztek
(Kis-Balaton, Ajka Üveggyár, Herend, Veszprém).

� Szeptember 28-án délután mintegy 40 fõ a sümegi
várban lovagi tornával és középkori szertartással színe-
sített vacsorának (6. kép) lehetett részese. (Útközben a
kékkúti ásványvizet kóstolhatták meg az utazók.)

Szeptember 28-án délelõtt plenáris ülésen összegez-
ték az elhangzottakat, bízva abban, hogy három év
múlva kerül megrendezésre a XXIV. Vándorgyûlés.

A résztvevõk most is megkapták az elõadások ma-
gyar-angol nyelvû kivonatát, ízléses mûanyag kötésben.

XXIV. Vándorgyûlés
(1999. október 18�20.)

�Új évezredek, új kihívások szakmai együttmûködés-
re� volt a mottója ezúttal is a festõi környezetû Club
Tihany létesítményeiben rendezett beltéri és szabadtéri
kiállítással egybekötött XXIV. Nemzetközi Olajipari
Konferenciának (7. kép).

A Wimbledon Clubban Õsz Árpád, az OMBKE
KFVSz elnöke üdvözölte a megjelent külföldi és hazai
szakembereket, valamint a meghívott vendégeket (a
konferencián 250 magyar és 45 külföldi szakember

volt jelen), majd
felolvasta Mo-
sonyi György-
nek, a MOL Rt.
vezérigazgatójá-
nak a plenáris
megnyitóra kül-
dött levelét.

Az ünnepé-
lyes megnyitón
Bokros Csaba
ügyvezetõ igaz-
gató �Kihívások
a XXI. század
magyar olajipa-
rában� címmel
tartott elõadást,
ezt követõen
John A. Colli-
gen, az SPE
2000. évi elnöke

és dr. Malárics Viktor, a Magyar Bányászati Hivatal el-
nöke nagy érdeklõdéssel kísért elõadásait hallhatták a
megjelentek.

A plenáris ülés után Tóth János, a MOIM igazgató-
ja nyitotta meg a kiállítást (8. kép).

A konferencia résztvevõi a megnyitót követõen négy
szekcióban tanácskoztak � az elõadások a már �szoká-
sos� magas szakmai színvonalat képviseltek:

�A� szekció: Kutatás, kútkiképzési technológiák té-
mában 17 elõadás hangzott el John Petterson, dr. Szabó
György, dr. Szepesi József és dr. Bérces István elnök-
lése mellett.

�B� szekció: Kõolaj- és földgáztermelés témában 16
elõadás hangzott el, heves viták kíséretében. A szek-
cióban dr. Járai Antal, dr. Pápay József és dr. Takács
Gábor elnököltek.

�C� szekció: Kõolaj- és földgázszállítás témakörben
14 magyar és 6 külföldi elõadás hangzott el dr. Tóth
József, dr. Tihanyi László és Pallaghy Barnabás elnök-
letével.

�D� poszter szekcióban � elnök Udvardi Géza volt �
kiállított tablókhoz kapcsolódóan 9 elõadás hangzott el.
A bemutatott elõadások színvonalasak voltak.

A szekcióban elhangzott elõadásokat változó számú
hallgatóság kísérte figyelemmel.

A konferenciához kapcsolódóan tartotta meg az SPE
Magyarországi Tagozata soros ülését.

Az elsõ elõadói nap fogadással zárult, ahol a Honvéd
Mûvész Együttes zenekara szórakoztatta a megjelenteket.

A rendezõség az elõadásokat, ill. azok kivonatát tar-
talmazó díszes kiállítású könyv mellett ajándék kupá-
val kedveskedett a résztvevõknek.

6. kép 7. kép: Meghívó (1999)

8. kép: A kiállítás részlete
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XXV. Vándorgyûlés
(2002. október 10�12.)

�A szakmai együttmûködés fontossága a harmadik
évezred küszöbén� mottó jegyében a szakosztály szak-
mai irányításával a Montan-Press Rendezvényszerve-
zõ, Tanácsadó és Kiadó Kft. szervezésében került sor a
XXV. Nemzetközi Olajipari Konferencia és Kiállítás
megrendezésére a balatonfüredi �Hotel Annabella�
szállodában (9�11. kép). A MOL Rt. támogatásával, az

MGE, az MHT, az SPE és a helyi önkormányzat közre-
mûködésével megrendezett rendezvényen 51 hazai és
19 külföldi cég képviseletében megjelent 260 szakem-
ber tanácskozott a szénhidrogén-bányászat aktuális
kérdéseirõl. Ez alkalommal 11 kiállító (7 hazai és 4
külföldi) mutatta be termékeit és szolgáltatásait.

A konferenciát Õsz Árpád, a KFVSz elnöke nyitotta,
meg.

A plenáris ülésen elhangzott elõadások:

� EU-csatlakozás, piacnyitás és a szénhidrogénipar
(Mosonyi György vezérigazgató, MOL Rt.),

� A magyar gázipar és a piaci liberalizáció (Hatvani
György h. államtitkár, Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium),

� A Magyar Geológiai Szolgálat szerepe a szénhid-
rogén-kutatásban (dr. Farkas István fõigazgató, Ma-
gyar Geológiai Szolgálat),

� Felkészülés a gázpiac liberalizációjára (Benkóczy
Péter vezetõ fõtanácsos, Magyar Energia Hivatal).

A rendezvényhez már �hagyományosan� kapcsoló-
dó szakmai kiállítást dr. Szabó György, az OMBKE al-
elnöke nyitotta meg.

Ugyancsak már a �hagyományok� szerint a konfe-
renciához kapcsolódóan tartotta meg az SPE Magyar-
országi Tagozata is soros ülését.

A konferencia résztvevõi a következõ szekciókban
tanácskoztak:

A kutatás-mezõfejlesztés szekció 18 elõadásában a
kõolajbányászat, a fúrófolyadékok, adalékanyagok, fú-
rási analitika, kiképzési rendszerek témakörét tárgyalta
Boncz László és Cziczlavicz Lajos elnökletével.

A kõolaj- és földgáztermelés szekció 16 elõadásában
fõ hangsúlyt kapott a hazai gáztermelés szintentartá-
sához, ill. a termeléscsökkenés mérsékléséhez kapcso-
lódó intézkedések, a hatékony kihozatalt növelõ eljá-
rások hazai alkalmazásának tapasztalatai és a további
fejlesztési perspektívák bemutatása, a szénhidrogén-
bányászat biztonsági, egészségvédelmi irányítási rend-
szere. Ezt a szekciót Palásthy György és Jármai Gábor
irányította.

A föld alatti gáztárolás � gázpiac szekcióban 16 elõadás
hangzott el, az elnöki tisztet Holoda Attila töltötte be.

A távvezetéki szállítás, üzemelte-
tés szekció: 22 elõadás. Az elnöki te-
endõket Szemmelweisz Zoltán,
Szerényi Béla és Vörös László látták el.

A folyamatosan nagy érdeklõdés-
sel kísért elõadásokat hozzászólá-
sok, viták, majd a szekcióelnökök
értékelése követte. A konferencia
résztvevõi � az eddigiektõl eltérõen
� csak az elõadások kivonatát kapták
kézhez írásos formában, a teljes
anyagot pedig CD-n.

XXVI. Vándorgyûlés
(2005. szeptember 21�24.)

Az OMBKE KFVSz soron
következõ õszi, nemzetközi szakmai
fórumát 2005. szeptember 21�24.
között ezúttal ismét Tihanyban
szervezte meg a MOL Rt. és az SPE

11. kép: A MOIM-kiállítás részlete

10. kép: Képek a rendezvényrõl9. kép: Meghívó (2002)
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vezetõségének és Magyarországi Tagozatának közre-
mûködésével (12. kép). A konferencia mottója:
�A Pannon-medencében a szaktudományok integrá-
ciójával mérsékelhetõ a kutatás és termelés kockázata�
is jelezte, hogy az elhangzott plenáris és szekció
elõadásokon kiemelt fontosságot kapott az iparági
kutatás-fejlesztés és a technológiai igényesség kérdése.

A megjelent 200 résztvevõ 70 céget, hazai és külföl-
di szervezetet képviselt. A plenáris elõadásokon felszó-
lalt Paccaloni Giovanni, az SPE 2005. évi elnöke,
Holoda Attila, Szabados Gábor, dr. Horváth J. Ferenc
és Ben Law (Falcon Oil and Gas Ltd.). A 9 szekcióban
csaknem 80 elõadást tartottak, a kiállításon 17 hazai és
külföldi cég képviseltette magát. A kezdõ napon, szep-
tember 21-én mutatkoztak be a hazánkban tevékenyke-
dõ külföldi befektetõk.

A konferenciához kapcsolódóan az SPE Magyaror-
szági Tagozata szeptember 23-án nyilvános ülést tar-
tott.
Az elõadások a következõ szekciókban folytak:
Kutatás szekció Sõreg Viktor elnökletével,
Fúrási szekcióban dr. Federer Imre és Szládovics Dezsõ
elnököltek,

Tárolóértékelés szekciót Lipták Ernõ irányította,
Rezervoármechanikai szekcióban Bódi Tibor töltötte
be az elnöki teendõket,

Termelési szekcióban elnök volt Gajda Mihály,
Minõség-EBK szekcióban ifj. Õsz Árpád elnökölt,
Gázellátás szekció elnökei Debreceni Ferenc és dr.
Zsuga János,

Geotermális energia szekcióban dr. Tihanyi László volt
az elnök,

A poszter szekciót id. Õsz Árpád vezette le.

Elsõként kapták kézhez a konferencia résztvevõi az
OMBKE KFVSz reprezentatív kivitelû, az olajipar ki-
emelkedõ eseményeinek, személyiségeinek tiszteletére
állított emlékeket és egyéb ipari emlékhelyeket bemu-
tató �Kõolaj- és földgázbányászati emlékhelyek
Magyarországon� címû kiadványt Dallos Ferencné
összeállításában (13. kép).

XXVII. Vándorgyûlés
(2008. szeptember 16�19.)

A rendezõ MONTAN-PRESS Kft. � az OMBKE
KFVSz, a MOL Nyrt., a Society of Petroleum Engi-
neers, valamint a támogatók, a vendéglátók nevében �
a pontosan 44 éves múlttal (az elsõ rendezvényt 1964.
szeptember 29-én tartották) rendelkezõ, nemzetközi
rangú konferenciának 27. rendezvényére invitálta az
olajipar hazai és külföldi szakembereit �A kõolaj- és
földgázbányászat jövõbeni kihívásai� mottóval. �E
rangos, nemzetközileg is elismert rendezvény fórumot
teremt az olaj- és gázipar aktuális kérdéseinek megvi-
tatására az új gáztörvény tükrében. Továbbá keresi a le-
hetõséget a nem hagyományos szénhidrogén-tárolók
kutatása és mûvelése tekintetében� volt olvasható az
elsõ felhívásban. A szekcióülések célját a következõk
szerint összegezték: ��az olaj- és gázipar területérõl
kutatók, termelõk, szervizcégek, valamint földgázszál-
lító és -tároló vállalkozások mutatják be legújabb ered-
ményeiket, a szakterületek jövõbeni lehetõségeit�
(14. kép).

A XXVII. Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferen-
cia, Kiállítás megrendezésére 2008. szeptember 16�19.
között került sor Siófokon, a Hotel Azúrban. A rendez-
vényen 18 országból 81 cég, intézmény, hatóság, tudo-

12. kép: Meghívó (2005) 13. kép 14. kép
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mányos egyesület képviseletében csaknem 500 részt-
vevõt, köztük 146 külföldi szakembert vettek nyilván-
tartásba. (A vándorgyûlések történetében az utóbbi
évek legnagyobb létszámú rendezvénye volt).

A konferenciának helyet adó szálloda földszintjén és
a szabad téren 22 (közülük 10 külföldi) kiállító mutat-
kozott be (15�16. kép). A MOIM kiállítása a magyar-
országi nagyipari kõolaj- és földgázbányászat elmúlt
70 évének eredményeit mutatta be.

A nagyrendezvény fókuszában �A nem hagyomá-

nyos szénhidrogén-tárolók termelési kilátásai� téma
állt, ennek jegyében nyitotta meg Holoda Attila, a
MOL Nyrt. KTD eurázsiai igazgatója, a KFVSz elnöke
a nagyrendezvényt (17. kép). A plenáris ülésen fel-
szólalt dr. Gordos Péter, a KHEM energiapolitikai
szakállamtitkára, dr. Szabados Gábor, az MBFH elnö-
ke, valamint Mosonyi György, a MOL Nyrt. vezérigaz-
gatója, akinek Holoda Attila a �Tiszteletbeli Bányász�
kitüntetõ címet adományozta.

A plenáris üléshez kapcsolódóan köszöntötték az
�Olaj, olaj, olaj!� címû dokumentumfilm készítésében
közremûködött szakembereket, akik elismerõ oklevelet
is kaptak (18�19. kép).

A szekcióüléseken 93 elõadás � ebbõl 31 külföldi
elõadótól � hangzott el.
Dr. Szabó György (TXM Kft.) volt a levezetõ elnök az
�A� szekcióban, melynek témája a �Nem hagyományos
szénhidrogénkészletek kutatása és termelése� volt.

Gerecs László (MOL Nyrt.) és dr. Federer Imre (ME)
elnököltek a �B� szekcióban, mely a �Szénhidrogén-
készletek kutatása, kutak tervezése és kivitelezése�
címet viselte.

Gajda Mihály (MOL Nyrt.) levezetõ elnökként irányí-
totta a �C� szekció �Tárolómonitoring és manage-
ment, rezervoár tudományok`� elõadásait.

Palásthy György és Szakál Tamás (MOL Nyrt.) felvált-
va vezették a �D� szekció �A szénhidrogén-termelés
és mezõélettartam-növelõ technológiák� címû ta-
nácskozását.

Ifj. Õsz Árpád (MOL Nyrt.) az �E� szekció �Kutatás-
Fejlesztés�Minõségbiztosítás� elõadásait irányította.
Az MMBF Zrt.-nél dolgozó Hegedûs Bite Ferenc az

�F� �Föld alatti
gáztárolás és gáz-
ellátás� szekció
munkájával kap-
csolatos elõadá-
sokat fogta össze.

A �G� szekció
�Kõolaj, földgáz
és termék távve-
zetéki szállítása�
levezetõ elnöke
Juhász Csaba
(FGSZ Zrt.) volt.

Dr. Tóth Anikó
(ME) volt a �H�
szekció �Geo-
termikus kutatás
és energiahasz-
nosítás� elõadá-
sainál a levezetõ
elnök.

20

16. kép: Kiállítás

18. kép: Mosonyi György vezérigazgató átadja az
oklevelet dr. Dank Viktor egyetemi tanárnak

15. kép: A kiállítás részlete

17. kép
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Végül a �Poszter� szekcióban elhangzott 18 elõadást
id. Õsz Árpád (OMBKE�KFVSz) vezényelte le.

A konferencia elsõ napján megkoszorúzták az elsõ
magyarországi kõolaj-távvezeték emléktábláját. Külön
konzultációt tartott szakértõk részére az INS Szi-
vattyútechnika Kft. és a Golder Associates Kft.

A résztvevõk ajándékként konferenciatáskát kaptak,
mely tartalmazta a rendezvény programfüzetét, a részt-
vevõk listáját, a kiállítás katalógusát, valamint az elõ-
adások anyagát.

Az 1993�2008 között megrendezésre került rangos
és sikeres szakmai eseménysorozatok minden igényt
kielégítõ, színvonalas megszervezése és lebonyolítása
a Montan-Press Rendezvényszervezõ, Tanácsadó és
Kiadó Kft.-nek köszönhetõ.

The author gives a detailed account of the long-reputed international professional events organized by OMBKE (Hungarian
Society for Mining and Metallurgy) in the period between 1993 and 2008. Although the name of the event had changed in the mean-
time from Itinerary Congress to International Petroleum and Gas Conference, it retained its �old governing principle� of facilitating
the integration of Hungarian professionals into the international professional scene. This endeavour is presented in this article.

A Kanizsai Olajos Szeniorok
Hagyományápoló Körének év-
záró összejövetele
(Nagykanizsa, 2009. december
29.)

A Kanizsai Olajos Szeniorok Hagyo-
mányápoló Köre immár hagyományosan
az OMBKE KFVSz Dunántúli Helyi
Szervezetével közösen tartotta meg évzá-
ró összejövetelét a MOL Nyrt. KTD
nagykanizsai irodaépületében.

A rendezvényen az ország különbözõ
részeibõl gyûltek össze egykori kollégák
(1. kép), akik hagyományos pogácsa és
háziboros vendéglátás mellett örültek az
együttlétnek. Az elmúlt idõszakra való
visszatekintés után körvonalazódtak a
Kör további tervei is. Itt köszöntötték a
mindnyájunk által tisztelt Kiss László
gyémántokleveles bányamérnököt, a
dunántúli olajosok és gázosok doyenjét,
90. születésnapja alkalmából. A 60 éves
eredményes szakmai munkájának elis-
meréseként adományozott gyémántok-
levelet � a Miskolci Egyetem Mûszaki
Földtudományi Kar dékánjának meg-
bízásából � Udvardi Géza adta át részére
(2. kép). Az ünnepélyes eseményhez

kapcsolódóan elhangzott több volt
egykori kolléga méltató hozzászólása is,
melyeket az ünnepelt meghatottan
köszönt meg (3. kép). Akadályoztatása
miatt levélben küldte el köszöntését és

üdvözletét dr. Dank Viktor, a MOIM
Alapítvány Kuratóriumának elnöke, aki
egyben a Budapesti Olajos Hagyomány-
ápoló Klub elnöke is.

(Szöveg: Udvardi Géza, fotó: Topits Judit)

1. kép: Az összejövetel résztvevõi

2. kép: Az oklevelet Udvardi Géza adja át 3. kép: Kiss László gyémántokleveles bányamérnök

HAZAI HÍREK

19. kép: A dokumentumfilm készítésében közremûködött szakemberek



MOL-hírek
Átadták a Szõreg�1 stratégiai
gáztárolót

A2009 augusztusában megkezdett és
sikeresen lebonyolított próbaüze-

met követõen október 1-jén megkezdõ-
dött a stratégiai gázkészlet üzemszerû be-
sajtolása az algyõimezõ Szõreg�1 szintjé-
re kiképzett biztonsági gáztárolóba. A tá-
roló mobilkészletének feltöltéséhez szük-
séges gázmennyiséget egy nyertes tender
alapján az EMFESZ Kft. biztosítja. En-
nek az új létesítménynek elsõdleges fela-
data az, hogy szükséghelyzetben a háztar-
tási és kommunális fogyasztók gázellátá-
sát 20�25millió m3/nap mértékben 45 na-
pig biztosítsa. Az üzemszerû besajtolás
megkezdését megtekintette Bajnai Gor-
don miniszterelnök, valamint Hónig
Péter közlekedési, hírközlési és energia-
ügyi miniszter is. �Az ellátási problémák
stratégiai kivédése mellett a beruházás 20
százalékkal növeli Magyarország keres-
kedelmi földgáztároló kapacitását is. Ko-
moly, regionális szintû verseny van kiala-
kulóban a kereskedelmi gáztároló szek-
torban. A Horvátországhoz, Szerbiához,
Romániához és Bosznia-Hercegovinához
közel lévõ gáztároló létesítménynek a szé-
lesebb közép-európai térségen belül is
fontos szerepe lehet a földgázellátási hiá-
nyok kockázatainak enyhítésében�mond-
ta többek között Hernádi Zsolt, a MOL
elnök-vezérigazgatója.

Megnyílt a MOL-csoport negye-
dik, felújított, boszniai töl-
tõállomása

Szarajevó óvárosa mellett a Bentbasa
városrészben 2009 augusztusában meg-
nyitott töltõállomás után az idei év végéig
újabb 14 töltõállomást újít fel, 2010-re
pedig további 26 kút modernizálását ter-
vezi a MOL-csoporthoz tartozó Energo-
petrol leányvállalatunk.

A MOL ismét Európa élén áll a ku-
tatás-termelésben

A John S. Herold Inc. és a Harrison
Lovegrove & Company 42. alkalommal
állította össze az olajipari vállalatok kuta-
tás-termelési (upstream) teljesítményé-
nek rangsorát. A tanulmányban vizsgált
több mint 230 olaj- és gázipari vállalat
közül a MOL az egy hordó olajegyenér-
tékre vetített eredményt tekintve Európá-
ban az 1., a világon pedig a 38. helyre ke-

rült. A MOL elõször 2003-ban került a
lista élére, azóta több alkalommal is meg-
szerezte a legeredményesebb európai tár-
saság címet.

A KTD Petroleum Economist díja

Rangos díjat nyert a Petroleum Eco-
nomist által meghirdetett pályázaton a
MOL Kutatás-termelés Divíziója a
�2008 legígéretesebb szénhidrogén-
kutató vállalata� kategóriára benyújtott
szakmai pályázatával.

Ötéves a Segíthetek? MOL Gyer-
mekgyógyító Program

A MOL Új Európa Alapítványa
2009-ben ötödik alkalommal hirdette
meg pályázát a fenti témakörben.

KTD Központi Bányásznap Nagy-
kanizsán

A KTD vezetõi és dolgozói szeptem-
ber 12-én a nagykanizsai regionálisMOL
Családi Nap keretei között ünnepelték az
idei bányásznapot. A rendezvényen a
KTD vezetõi mellett az INA US vezetõi
is részt vettek. Áldott Zoltán, a KTD ügy-
vezetõ igazgatója ünnepi beszédében
megemlékezett a bányászati célú szén-
dioxid-felhasználás 40. évfordulójáról,
méltatta a dunántúli olajbányászok te-
vékenységét, gratulált a tatabányai orszá-
gos bányásznapi ünnepségen kitüntetett
Katona Gyulának, Tóth Zoltánnak, Végh
Sándornak (�Kiváló Bányász�) és Szabó
Attilának (�Miniszteri Elismerés�).

Támogatói szerzõdés a MOL és a
Pannon Egyetem között

A Pannon EgyetemMérnöki Kar tan-
évnyitó ünnepségén 2009. szeptember
11-én az egyetem részérõl dr. Rédey Ákos
rektor, a MOL részérõl Mosonyi György
vezérigazgató írták alá a vegyészmérnöki
szak keretében mûködõ �MOL ásvány-
olaj és petrolkémiai technológia� MSc,
azaz mesterszintû képzés indításáról és a
kurzus szakmai hátterét biztosító �MOL
Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti
Tanszék� létrehozásáról szóló támogatói
szerzõdést.
(Panoráma, VI. évfolyam, 19�20. szám)

Olajbányász emlékhelyavatás
Szolnokon

Az idei bányásznapot Szolnokon a
Tiszaligetben Olajbányász-park, -sétány

és -tanösvény avatásával tették emléke-
zetessé. A szeptember 19-ei ünnepségen
Mosonyi György vezérigazgató átadta a
városnak az OMBKE KFVSz, Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
MOL Nyrt., valamint a Magyar Olajipari
Múzeum együttmûködésével kialakított
olajbányász-emlékhelyet. Az emlékhely
kialakításához szükséges területet Szol-
nok Város Önkormányzata bocsátotta a
városnak oly sokat nyújtó olajbányászat
rendelkezésére. A MOL képviseletében
Mosonyi György vezérigazgató, az
OMBKE KFVSz képviseletében Holoda
Attila szakosztályelnök, Remeczki
Ferenc, azMB 2001Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója és Szabó István, Szolnok Megyei
Jogú Város alpolgármestere koszorúzta
meg a 2008 júniusában ide áttelepített
�Olajbányászok� szobrot, majd megte-
kintették az �Olajbányász-tanösvényt�,
ami hat tablón mutatja be az alföldi olaj-
bányászat múltját, kiemelkedõ esemé-
nyeit.
(Panoráma, VI. évfolyam, 19�20. szám)

Újabb földgáz- és kondenzátum-
találat Pakisztánban

A MOL negyedik sikeres gáz- és
kondenzátum-felfedezését ünnepelhette
Pakisztán Northern Western Frontier tar-
tományában lévõ Tal blokkban, ahol az
elsõ szénhidrogén-felfedezés 2002-ben, a
második 2004-ben, a harmadik 2008 ele-
jén történt. A rétegvizsgálatok szerint az
új kút termelése napi 1,1 millió m3 gáz és
228 m3 kondenzátum, 220 bar kútfejnyo-
máson. Termelésbe állítását 2010 nyaráig
tervezik.

A KTD szaktudásáról

A kutatás-termelés vezetése 2009 ta-
vaszán felmérést végzett a divízió szerve-
zeti képességeirõl. Az elemzés rávilágí-
tott arra, hol vannak a KTD erõsségei, és
mely területeken kell fejlõdni. A fejlõdés
érdekében nemzetközi iparági sztender-
dekre épülõ szakmai kompetencia-rend-
szert próbálnak ki a KTD-ben. A rend-
szer bevezetése esetén célirányosabbá és
átláthatóbbá tehetõ a képzés, az utánpót-
lás és a karriertervezés folyamata.

A szakmai kompetenciarendszer al-
kalmazása lehetõvé teszi, hogy a munka-
vállalók aktív szerepet játsszanak képzé-
si igényeik meghatározásában és karrier-
jük formálásában.

BKL Kõolaj és Földgáz 142. évfolyam 2009/6. szám22
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MOL Szakmai Tudományos Köz-
lemények a fenntartható fej-
lõdésrõl

Az október végén megjelent angol
nyelvû különszámban publikált közlemé-
nyek a fenntartható fejlõdésrõl és az
EBK-t érintõ témákról szólnak. A kiad-
ványhoz Mosonyi György vezérigazgató
és Cseh Béla FF és EBK igazgató írt
ajánlást.

Az ország gázellátásáról és a téli
gázellátásról megjelent cikkek

� Dr. Zsuga Jánossal, az FGSZ Föld-
gázszállító Zrt. vezérigazgatójával ké-
szült interjúban a következõ kérdésekre
kaphattak választ az olvasók: Mi a jelen-
tõsége az új, biztonsági földgáztároló-
nak? Milyen kapacitásbõvítõ beruházá-
sok valósultak meg ebben az évben, és
milyen fejlesztések várhatóak a közeljö-
võben? A távoli jövõben honnan és kitõl
jöhet a gáz Magyarországra? Jelenleg
honnan érkezik gáz hazánkba, és mekko-
ra mennyiségekrõl beszélünk? Mi törté-
nik, ha idén is kiújul az ukrán-orosz
gázvita?

� Az FGSZ Zrt.-hez tartozó Vecsési
Földgázszállító Üzemrõl: az üzem múlt-
ját, jelenét ismertetõ cikk jelent meg
Trézsi Miklós üzemvezetõ tollából.

� Az FGSz Zrt. felkészülése a 2009.
évi téli gázellátásra.

�MMBFFöldgáztárolóról: azMMBF
Zrt.-t � melyben a MOL jelenleg 72,5%-
os, az alapító Magyar Szénhidrogén Kész-
letezõ Szövetség pedig 27,5%-os része-

sedéssel rendelkezik � Novák Bence, az
MMBFFöldgáztároló Zrt. kereskedelmi és
üzletfejlesztési igazgatója, jelenleg megbí-
zott vezérigazgató mutatta be.
(Panoráma, VI. évfolyam, 21�22. szám)

Elõadás az energiapolitikáról
Oláh György Nobel-díjas tudós �Új

lehetõségek az energiapolitikában: a gaz-
daságpolitika és a metanolgazdaság
szimbiózisa. Magyarországi lehetõsé-
gek� címmel tartott nagysikerû elõadást
az MTA Dísztermében, 2009. október
13-án.

Szakmánkat érintõ kinevezé-
sek a Miskolci Egyetemen

AMûszaki Földtudományi Kar déká-
ni tisztét a jövõben a leköszönõ dr. Bõhm
József helyett dr. Tihanyi László tölti be,
címzetes egyetemi docens lett dr. Zsuga
János vezérigazgató.

A széndioxid-befogás, -elnye-
letés aktuális problémái

A Miskolci Egyetem Mûszaki Föld-
tudományi Kar Ásványtani�Földtani In-
tézete, a Magyarhoni Földtani Társulat
Észak-Magyarországi Területi Szerveze-
te, az MTA Miskolci Akadémiai Bizott-
sága Bányászati�Földtudományi�Kör-
nyezettudományi Szakbizottsága, a B-A-Z
Megyei Mérnöki Kamara és az AAPG
Miskolc Student Chapter közös tovább-
képzõ elõadásain a globális klímaválto-
zás hatásainak csökkentése érdekében

létrejött új kutatási irányzatokról, neveze-
tesen a szén-dioxid elnyeletésérõl, mint
az üvegházhatás mérséklésének egyik
eszközérõl tanácskoztak a szakemberek.
Az elhangzott elõadások:

2009. október 26.: Szén-dioxid befo-
gása és tározása földtani közegben � mik
a fõ kérdések és lehetõségek?

2009. november 9.: Széndioxid-betá-
rozás kutatása � spanyolországi kutatási
eredmények.

Olajipari tûzoltók konferen-
ciája
(Budapest, Százhalombatta,
2009. november 17�18.)

A FER Tûzoltóság által rendezett
�Olaj- és Vegyipari Tûzoltóságok Nem-
zetközi Konferenciáján� az olajipar és a
vegyipar tûzvédelmi és biztonságtechnikai
szakemberei, tûzoltóparancsnokai vettek
részt. A szakmai rendezvény fõ témái
hagyományosan a tartálytûzvédelem és
-oltás, ipari tûzoltás, tûzvédelem és vész-
helyzeti beavatkozás különleges eszközei-
rõl, azok rendszerérõl szóló elõadások és
gyakorlati bemutatók voltak. Az elõadá-
sok helyszíne a Danubius Hotel volt, míg
a tûzoltási és technikai bemutatókra a
MOLNyrt. Dunai Finomítójában, Százha-
lombattán került sor. A konferencia ideje
alatt kiállításon mutatták be a szakterület
legérdekesebb újdonságait. A program
második napján különbözõ gépjármû- és
cserefelépítmény-gyártók ipari tûzoltó és
mûszaki mentõ eszközeit tekinthettékmeg
a helyszínen az érdeklõdõk.

Szakmai elõadások a Makói
árokról

� Az OMBKE BSZO Budapesti
Helyi Szervezetének felkérésére, vala-
mint a Budapesti Olajos Hagyomány-
ápoló Kör meghívására nagysikerû,
reprezentatív ábrákkal és diagramokkal
gazdagon illusztrált elõadást tartott
2009. november 3-án dr. Szabó György,
a FALCON-TXM Oil and Gas Ltd.
igazgatóságának elnöke �A nem-
hagyományos földgázlelõhelyek kiter-

melési lehetõségei Magyarországon�
címmel.

� Az OMBKE Fémkohászati Szak-
osztály Székesfehérvári Területi Csoport-
jának felkérésére id. Õsz Árpád okleveles
olajmérnök tartott elõadást 2009. novem-
ber 25-én az ALCOA-KÖFÉM Mûve-
lõdési Házban �Mi a helyzet a makói
gázmezõkön?� címmel.

Szakmai nap az M6-os autópá-
lya épülõ alagútjairól
(Budapest, 2009. október 21.)

Az OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztályának Bu-

dapesti Helyi Szervezete és a Budapesti

Olajos Hagyományápoló Kör közös
szakmai napjára az Egyesület Fõ utcai
székházában került sor. A szakmai elõ-
adást megelõzõen tartotta meg a BOK el-
nökségi ülését. (Jelen voltak: dr. Dank
Viktor, Götz Tibor, Dallos Ferencné,
Placskó József, Keltainé K. Magdolna,
Papp Géza, Solti Károlyné, akadályoz-
tatás miatt távol maradt: dr. Szabó
György, Hangyál János, Rabi Béláné).

A szép számban megjelent érdeklõ-
dõketKõrösi Tamás, a KFVSz helyi szer-
vezetének elnöke köszöntötte, majd fel-
kérte dr. Gál István kandidátust, ny. bá-
nyamérnököt, az OMBKE Iparpolitikai
Bizottságának elnökét, elõadásának
megtartására.

EGYESÜLETI HÍREK
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Sinka László: Beregdaróctól
Hegyeshalomig � Mozaikkoc-
kák a vezetéképítõk életébõl
(Siófok, 2009. október 27.)

AMagyar Olajipari Múzeum Közle-
ményei sorozat 38. tagjaként meg-

jelent Sinka László: Beregdaróctól He-
gyeshalomig (Mozaikkockák a vezeték-
építõk életébõl) címû könyv bemutatójá-
ra a siófoki Kálmán Imre Kulturális Köz-
pont Teátrum Kávéházában került sor
2009. október 27-én. A megjelent érdek-
lõdõket Tóth János, a Magyar Olajipari
Múzeum igazgatója és dr. Balázs Árpád,
Siófok Város polgármestere köszöntötte.
A könyvet a házigazda Kõolajvezeték-
építõ Zrt. vezérigazgatója, Tarsoly Gyula
mutatta be. Ezt követõen a szerzõ Sinka
László, a KVV Zrt. nyugdíjas dolgozója
beszélt a könyvmegszületésérõl és a kap-
csolódó élményeirõl. A személyes hang-
vételû tájékoztató utáni baráti beszélgeté-
sen a vendégek dedikáltathatták a kötetet.

Dr. Laklia Tibor: Rosta Ferenc
emlékkönyv
(Zalaegerszeg, 2009. október 29.)

AMagyar Olajipari Múzeum szabad-
téri kiállítóhelyén megjelent nagy

létszámú hallgatóság elõtt mutatták be a
Magyar Olajipari Múzeum Közleményei
sorozat 39. köteteként megjelent dr. Lak-
lia Tibor: Rosta Ferenc emlékkönyv címû
könyvét.

A könyvet ajánló és bemutató
dr. Dank Viktor egyetemi tanár � a
MOIM Alapítvány Kuratóriumának el-
nöke � elmondta, hogy a hagyományos-

tól eltérõ szem-
pontok alapján
összeállított kötet
egy �fúrós� élet
mérföldköveinek
felsorolása mel-
lett 14 kortárs,
egykori kolléga
és barát vissza-
emlékezéseit is
tartalmazza. A so-
rokból egy nagymûveltségû, nagy szak-
mai tudású EMBER képe rajzolódik ki,
aki a történelem sodrásában gyakran a
�nem megfelelõ helyen� volt. A könyv
szerzõje nemcsak jeles szakmai elõdünk,
Rosta Ferenc bányamérnök életútját mu-
tatja be, de remek korképet is ad. Befeje-
zésül megköszönte dr. Laklia Tibornak,
hogy az emlékkönyv elkészítésével posz-
tumusz elégtételt adott annak az ember-
nek, aki bizonyos esetekben nem mindig
illett bele az adott történelmi helyzetbe.
Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
a könyv elkészítését visszaemlékezéseik-
kel segítették. A bemutatón a családtagok
mellett jelen voltak a MOL Nyrt., a
BDSz és Zalaegerszeg város vezetõi is,
valamint a kortárs dr. Kántás Károly fiai
is. Tóth János zárszavát követõ baráti be-
szélgetés alatt az érdeklõdõk dedikáltat-
hatták a könyvet.

(dé)

Kurucz István: Indulatok nél-
kül a répcelaki robbanásról
(Nagykanizsa, 2009. november 9.)

AMagyar Olajipari Múzeum Közle-
ményei sorozat 40. köteteként

megjelent � a magyar olajipar legtöbb ál-
dozatot követelõ 1969. január 2-ai répce-
laki mûszaki balesetrõl és annak utóéleté-
rõl szóló � könyv bemutatója a Halis

István Könyvtárban igen nagy érdeklõ-
dés mellett zajlott. A kötetet dr. Szabó
György mutatta be, és ehhez kapcso-
lódóan beszélt az olajbányászat több saj-
nálatos balesetérõl is.

A jelenlevõk a klopacska hangjai
mellett emlékeztek meg a 9 halálos áldo-
zatról, majd a szerzõ, Kurucz István be-
szélt a könyv megírásának körülményei-
rõl, céljáról, utalva arra, hogy ma már in-
dulatok nélkül lehet megítélni a baleset
bírósági tárgyalásának részleteit, a ke-
mény bírósági ítéleteket, visszaemlékez-
ni a börtönévekre.

Errõl ajánlásában így ír a kötet sajtó
alá rendezõje, Czupi Gyula: A tragikus
esemény, mely sokak életét vette el, továb-
bi ártatlanok büntetését vonta magával a
bírósági tárgyalás eredményeképpen.

A kötet olvasója számára � akkor is,
ha nem a szakma ismerõje � újra meg-
nyílnak azok a lezártnak vélt bizonyítá-
sok, melyekre a vádak alapozódtak.

Nem kell elfogadni ahhoz a szerzõ és
a szakértõ érvelését, hogy nyilvánvalóvá
váljon elõttünk: a bíróság nem vizsgált
meg minden lehetõséget a történtek tisz-
tázásához, sõt a megértést segítõ és bizo-
nyos állításokat eleve megcáfoló adato-
kat nem értékelte megfelelõen.

Ezért vált szerzõnknek � a négy évti-
zedes kibeszéletlenség után � fontos fela-
datává a fiatalabb generációk számára
állásfoglalás kialakítására alkalmas in-
formációk átadása. Ez azonban már nem
csupán szakmai kérdések tisztázását, ha-
nem a korabeli viszonyok megértetésének
a kérdését is érinti. Így lett a sok szakmai
anyagot is magával görgetõ kötet szö-
vege egy korszak logikájának megértését,
sõt megismerését segítõ munka.

(Udvardi Géza)
Az ismertetett könyvek megvásárol-

hatók a Magyar Olajipari Múzeumban.

KÖNYVBEMUTATÓ

Folytatjuk�

a �Harc a petróleumért� � Avagy az
olaj szerepe a modern háborúkban c.
� MOIM és a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum (HM HIM) által
Zalaegerszegen 2009. június 3-án
megrendezett konferenciáról szóló
beszámolónkat, amelynek fõvédnök-
ségét Tömböl László vezérezredes, a
HM Honvéd Vezérkar Fõnöke vállalta
és látta el. A konferencián a MOL Nyrt.

és MOIM részérõl nagy érdeklõdést
kiváltó elõadások témáját lapunk
2009-5. számában már ismertettük.

A konferencián a meghívott �part-
ner� elõadók és elõadások közül az I. Vi-
lágháborúban amonarchia olajmezõinek
szerepét mutatta be dr. Kiss Gábor szá-
zados, míg a II. Világháborús olajhoz
kapcsolódó ismereteket dr. Kaiser Ferenc
adjunktus, dr. Számbéver Norbert száza-
dos és dr. Fodor Kálmán alezredes elõ-
adásai foglalták össze. A Közel�Kelet
hadi eseményeihez kapcsolódó olajipari

képet dr. Rostoványi Zsolt egyetemi
tanár elõadása ismertette.

A levezetõ elnöki tisztet betöltõ
dr. Dank Viktor, a MOIM Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, összefoglalójá-
ban nagyra értékelte a szakmailag
ugyan egymástól távol álló � ám törté-
netükben mégis szorosan kapcsolódó �
2 szakterület itt megnyilvánult együtt-
mûködését, amely a közelmúlt történeti,
történelmi eseményeinek sokoldalú fel-
tárására nyújtott, és a jövõben is
nyújthat, lehetõségeket. (a Szerk.)



Születésnapjukon tisztelettel köszöntjük a

90 éves 80 éves 75 éves

Kiss László Boa Márton Farsang Károlyné Szittár Antal
gyémántokleveles kõolajipari képesített okl. olajmérnököt,
bányamérnököt, technikust, könyvelõt,

70 éves

Dr. Heinemann Zoltán Dr. Jáni János Dr. Koncz István
okl. olajmérnököt, jogászt, vegyészmérnököt.

AMiskolci Egyetem szenátusa ebben
az évben Sopronban, a Nyugat-magyar-
országi Egyetemen rendezett ünnepségen
adta át a tiszteletdiplomákat. Ezen a
2009. május 16-i ünnepi ülésen vette át
aranyoklevelét

Jeney Zsigmond
okleveles olajmérnök tagtársunk is.

1934. április 13-án született a Szat-
már megyei Zsarolyán községben, szülei
ötödik gyerekeként. Az elemi iskoláit
szülõhelyén, majd Kaposváron és Deb-
recenben végezte. 1954-ben Szegeden
érettségizett. Felsõfokú tanulmányait a
Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán
kezdte meg, majd 1956-tól Sopronban
folytatta, 1959 májusában kapta meg
olajmérnöki oklevelét. Az egyetem el-
végzése után az OKGTAlföldi Kõolajfú-
rási Üzeménél (AKÜ) Szolnokon kezdett
dolgozni. 1959 szeptemberétõl az oros-
házi üzemegységhez helyezték, ahol fú-

rómérnökként elõbb a pusztaföldvári me-
zõben, majd Szarvas, Kiskunfélegyháza
(földtani alapfúrás), Pusztaszõlõs, Batto-
nya és Üllés területén mélyített kutató- és
feltárófúrások irányításában vett részt.

1964-ben az AKÜ üllési üzemegysé-
gének helyettes vezetõje, és részt vesz az
üzemegység megszervezésében, vala-
mint a kútfúrási és kivizsgálási munkák
mûszaki irányításában. Erre az idõszakra
esett a már megtalált üllési gázmezõ
részletes kutatása és a nem kis jelentõsé-
gû szanki kõolaj- és földgázmezõ fúrás-
sal történõ megtalálása. Emellett kisebb
jelentõségû területek kutatásával is fog-
lalkozott. Tevékenyen részt vett az or-
szág legnagyobb és legjelentõsebb (al-
gyõi) kõolaj- és földgázmezõjének feltá-
rásában is. Az üllési üzemegység Sze-
gedre/Kiskundorozsmára történõ áttele-
pítését követõen az itt létrehozott üzem
helyettes vezetõjeként óriási kihívás volt
számára a fúrási tevékenység rohamos
növelése mellett az ország különbözõ ré-
szébõl odakoncentrált fúrási és kiszol-
gáló kapacitás elhelyezése és a tevé-
kenység koordinációs megszervezése,
hiszen ebben az idõben a fúróberen-
dezések 77%-a, a lyukbefejezõk 57%-a

dolgozott a térségben felügyelete alatt.
1967-tõl az olajipari tevékenység

szakhatósági felügyeletét ellátó Budapes-
ti Kerület Bányamûszaki Felügyelõség-
nél dolgozott, majd az 1969-ben meg-
alakult Szolnoki Kerületi Bányamûszaki
Felügyelõség hivatalvezetõ-helyettes
fõmérnöke lett. A Dunától keletre esõ or-
szágrészen folytatott szénhidrogén-elõ-
kutatás, -kutatás, -feltárás, -termelés,
-mezõbeli szállítás, -tárolás, gázelõkészí-
tés és a gázelosztó hálózatok mûködteté-
se területeket érintõ személyi és mûszaki
feltételek engedélyezése, ellenõrzése, a
személyi balesetek és üzemzavarok ki-
vizsgálása tartozott feladatai közé.

1984-tõl Budapesten, az OKGT-nél
elõbb a Bányászati Igazgatóságon dolgo-
zott, majd a megalakult Kutatási Igazga-
tóság helyettes vezetõje és a Fúrási Osz-
tály vezetõje volt. Ezzel egy idõben a ki-
törés-megelõzés és -elhárítás országos
parancsnoka volt.

Az OKGT jogutódjaként megalakult
MOL Rt. átszervezésének kezdeti lépé-
seinél volt jelen, de annak munkájába
már nem kapcsolódott be. 1991 decem-
berétõl, korengedménnyel vonult nyug-
állományba.
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Köszöntjük jubileumi diplomás tagtársainkat
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Gazdag szakmai útja során folyama-
tosan képezte magát. Második diplomá-
ját � a gázszakmérnöki szakon � 1974-
ben szerezte meg. Munkáját számos ki-
tüntetéssel ismerték el. Az OrszágosMa-
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztályánakma is lelkes, aktív tagja.

(dé-csd)

Kiss László aranyokleveles bánya-
mérnöknek Udvardi Géza adta át gyé-
mánt jubileumi diplomáját a Kanizsai
Olajos Hagyományápolók Köre ünnepé-
lyes keretek között megtartott évzáró
rendezvényén.

Kiss László
gyémántokleveles bányamérnök

Kiss László 1949-ben kapta meg bá-
nyamérnöki oklevelét Sopronban. Olaj-
ipari pályafutását a MAORT-nál kezdte,
ahol 1942�1947 között geodétaként dol-
gozott. 1979-ig termelési mérnöki, beru-
házási osztályvezetõi, fõtechnológusi,

fõmérnöki, igazgatóhelyettesi beosztá-
sokat töltött be Nagykanizsán. 1981-ig �
nyugdíjba vonulásáig � az Országos
Kõolaj- és Gázipari Tröszt központi
diszpécserszolgálatának vezetõje volt.
Számos újítás és szabadalom kidolgozó-
ja. Elismert szakmai tevékenysége mel-
lett több társadalmi szervezet tagja
(kiemeljük az OMBKE és az ETE
tagságát). Munkásságát több kitün-
tetéssel ismerték el, szûk pátriájától pe-
dig megkapta a �Nagykanizsa városért�
kitüntetést. Részletesebb szakmai
életútját aranyoklevelének átvétele al-
kalmából lapunk 2004/7�8. számában
közöltük. (a Szerk)
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Az OMBKE 2010. évi tisztújítására való felkészülés ütemterve
Határidõk Teendõk
2009. november 20. Az egyéni tagdíjak rendezésének határideje.
2009. december 1. Az OMBKE titkársága írásban közli a szakosztályokkal és a helyi szervezetekkel az érvényes

egyesületi tagsággal rendelkezõk számát és az alapszabály alapján számított egyesületi küldöttgyû-
lési küldöttek számát.

2009. december 20-ig A taglétszámok alapján a Választmány jóváhagyja a Tisztújító Küldöttgyûlésre szakosztályonként
delegálható szavazati jogú küldöttek számát.

2010. január 31-ig A szakosztály-vezetõségek megválasztják a 3-5 tagú szakosztályi Jelölõ Bizottságot és annak
elnökét.

2010. január 31-ig A szakosztály titkárok megadják a helyi szervezetek tisztújító taggyûléseinek helyét és idõpontját.
2010. február 28-ig A szakosztályi vezetõségek a szakosztályi titkár elõterjesztése alapján meghatározzák a szakosztá-

lyi küldöttgyûlés létszámkereteit.
2010. február 28-ig A Választmány jóváhagyja az Egyesületi Jelölõ Bizottság szakosztályok által delegált tagjait és

kijelöli az Egyesületi Jelölõ Bizottság elnökét.
2010. március 31-ig A helyi szervezetek taggyûlésein megválasztják a helyi szervezetek vezetõségét (elnök, titkár, ve-

zetõségi tagok) és a szakosztályi küldöttgyûlésre a küldötteket.
2010. március 31-ig A szakosztályok vezetõségei az ügyvezetõ igazgatóval egyeztetve meghatározzák a szakosztályi

küldöttgyûlések helyét és idõpontját.
2010. április 10-ig A helyi szervezetek új vezetõségének és a küldötteknek a névsorát a szakosztálytitkárok meg kell

küldjék az ügyvezetõ igazgatóhoz.
2010. május 29-én OMBKE 99. Küldöttgyûlés Pécsett a jelenlegi szakosztályküldöttekkel.
2010. június 30-ig Szakosztályi Küldöttgyûlések megtartásának határideje.
2010. június 30-ig Választmányi ülésen a Jelölõ Bizottság tájékoztatást ad a végzett munkájáról.
2010. augusztus 25-ig Választmányi ülés a Tisztújító Küldöttgyûlés elõtt.
2010. szeptember 10-én OMBKE100. Tisztújító Küldöttgyûlés Selmecbányán az új szakosztályküldöttekkel, megemlékezés

a selmecbányai oktatás 275. évfordulójáról.

A 2009. december 4-ei Szent Borbála-napi országos központi ünnepségen
�Szent Borbála-érem� kitüntetést kapott:

�Magyar Bányászatért� szakmai
emlékérem kitüntetésben részesült

Köszöntjük kitüntetett tagtársainkat

Götz Tibor Paczuk László Holoda Attila
aranyokleveles olajmérnök, gázmérnök a MOL Nyrt. EKT igazgatója.

(Szerk.)
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ANGYALFFY GYÖRGY
(1923�2009)

Lapunk 2008. évi 6. számában még a
85. születésnapja alkalmából köszöntöt-
tük, most véglegesen el kell Tõle köszön-
nünk, mert elment azon az úton, melyen
egyszer mindnyájunknak el kell indulni.
Személyével a vízbányászok családjának
létszáma ismét megfogyatkozott.

Angyalffy György aranydiplomás
mérnök pedagógus család gyermekeként
született Balatonendréden, 1923. decem-

ber 29-én. AMûszaki EgyetemÁltalános
Mérnöki Szakán 1950-ben szerzett álta-
lános mérnöki oklevelet. Szakmai pálya-
futását a Mélyfúró Nemzeti Vállalatnál
kezdte Budapesten a Talaj- és Vízkutató
Üzemvezetõségen, majd a Pápai Üzem
vezetõje lett. Ezt követõen a Mélyfúró
Ipari Tröszt irányítása alatt mûködõ Mis-
kolci Mélyfúró Vállalatnál üzemvezetõ,
késõbb a Tokodi Mélyfúró Vállalat Bu-
dapesten mûködõ talajmechanikai labo-
ratóriumának vezetõje lett.

Az 1958. április 1-jén megalakult
Vízkutató és Kútfúró Vállalat, majd en-
nek jogutódja, a Vízkutató és Fúró Válla-
lat alkalmazásában mélyfúrási, vízbányá-
szati szakmában tevékenykedett. A válla-
lat Mûszaki Fejlesztési Osztályát vezette
1983-ban bekövetkezett nyugállományba
vonulásáig. Közben mérnök-közgazdászi
képesítést szerzett. Nyugdíjasként mint
mûszaki szaktanácsadó szolgálta a vál-
lalatot.

Szakmai munkássága mellett részt
vett a vállalati szakmunkásképzésben,
mint elõadó és jegyzetíró. A vállalati

szakszervezeti munkában is aktívan tevé-
kenykedett, az üzemi bizottság titkára,
majd az OB intézõ bizottságának vezetõ-
je volt.

Tagja volt a Magyar Hidrológiai Tár-
saságnak, az OMBKE Olajbányászati
Szakosztályának, majd az 1968-ban
megalakult OMBKE-KFVSz Vízkutató
és Fúrási Szakcsoportnak. A szakcsoport
1974-ben megalakított �Zsigmondy Béla
Klubjának� a kezdetektõl több mint 30
éven keresztül volt titkára.

Szakmai, társadalmi munkáját a
�Földtani Kutatás�, a �Szénbányászat és
Vízgazdálkodás� Kiváló Dolgozója, a
�SZOT-emlékérem� ezüst fokozata,
�OMBKE Centenáriumi Emlékérem�,
�OMBKE Egyesületi Plakett� kitünteté-
sekkel ismerték el.

2009. augusztus 29-én lakásán csen-
desen hunyt el. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása 2009. szeptember 26-án szûk
családi körben volt Székesfehérváron a
Csutora temetõben.

Jó szerencsét!
(Csath Béla)

NEKROLÓG

DR. BOGNÁR JÁNOS
(1922�2009)

Dr. Bognár János nyugalmazott
egyetemi docens, aranyokleveles bánya-
kutató mérnök 2009. augusztus 18-án,
életének 88. évében elhunyt.

Bognár János 1922. március 31-én

született Jászkiséren. Olajipari pályáját
a Magyar�Német Ásványolaj Rt.
(MANÁT) alkalmazásában fúrómester-
ként kezdte, késõbb üzemvezetõ-helyet-
tesként irányította az alföldi kutatófúrá-
sokat. 1945�50 között az Iparügyi Mi-
nisztérium tisztviselõje. 1952-ben kapja
kézhez bányamérnöki oklevelét. Ezt kö-
vetõen tanársegéd, adjunktus és docens a
miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem
Olajtermelési Tanszékén.

Késõbb a megalakult Kõolaj és Föld-
gáz Intézet oktatója volt. Oktatói tevé-
kenysége mellett 1956�58 között olajku-
tató mérnöki feladatokat látott el Kíná-
ban. Egyetemi doktori címét 1976-ban

védte meg. Nyugdíjas éveit Siófokon töl-
tötte. Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesületnek 1955 óta volt
tagja, az egyesülethez való hûségéért
Sóltz Vilmos-emlékérem kitüntetéseket
kapott 1995-ben és 2002-ben.

Rokonai, egykori munkatársai és ta-
nítványai, tisztelõi 2009. augusztus 28-án
a soproni Szent Mihály temetõben bú-
csúztak Tõle. A temetésen dr. Tihanyi
László egyetemi tanár, a Kõolaj és Föld-
gáz Intézet igazgatója, a Mûszaki Földtu-
dományi Kar dékánja méltatta munkássá-
gát és személyét, és mondott Neki utolsó
Jó szerencsét!

(Szerk.)

LUKÁCS LÁSZLÓ
(1945�2009)

Lukács László gépészmérnök, diplo-

máját a miskolci Nehézipari Mûszaki

Egyetemen szerezte 1971-ben. Szakmai
pályafutását a Dunántúli Kõolajfúrási
Üzemben kezdte, ahol gépészeti szakte-
rületen több beosztást töltött be. 1978-tól
Nagykanizsán a Kõolaj- és Földgázbá-
nyászati Vállalatnál az állóeszköz-
gazdálkodási osztály vezetõje volt.
1978�1979-ben a vállalat iraki bérfúrási
tevékenységénél teljesített szolgálatot.
Az 1990-ben megalakult ROTARY Kft.-
nél üzemfenntartási, majd beruházási és
állóeszköz-gazdálkodási vezetõ. 1991-
ben mérnök-közgazdászi diplomát szer-
zett. 1998-tól haláláig a RIG Service Kft.

ügyvezetõjeként a fúrási eszközök javítá-
sát, karbantartását irányította, több más
tevékenység mellett. Munkatársai szeret-
ték és tisztelték, mint korrekt, határozott
vezetõt. Munkájában mindig igényes, be-
osztottjaival jó kapcsolatot ápoló, konst-
ruktív, alkotó egyéniségû, hiteles ember-
ként ismertük, aki szerette családját, a
futballt és a természetet.

2009. július 13-án nagy részvét mel-
lett temettük el Nagykanizsán, ahol va-
dászbarátai kürtszóval búcsúztatták.

(Udvardi Géza)
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MOTICSKA FELÍCIÁN
(1926�2009)

Moticska Felícián okleveles vegyész-
mérnök, az iparági szakmai, az egyesületi

és hagyományápoló köri rendezvények-
nek számos esetben elõadója, szervezõje
és érdeklõdõ résztvevõje, 1916. április
19-én született. Vegyészmérnöki diplo-
májának megszerzését követõen a Pécsi
Kohómûveknél laboratóriumvezetõként
kezdett dolgozni, és a gyártott gáz kénte-
lenítési technológiájának tökéletesítése
során szerzett érdemeket. Majd az
OLAJTERV-hez került, ahol az ekkor
már OKGT-felügyelet alatt mûködõ gáz-
gyárak átállításának tervezési munkáiban
vett részt. Késõbb ezen gázgyárak biz-
tonsági felügyeletét látta el. Szakmai

konferenciák, rendezvények résztvevõje-
ként tartott elõadásokat, tudósított az ese-
ményekrõl. 1987-ben vonult nyugállo-
mányba. Az Energiagazdálkodási Egye-
sület egyik törzstagja volt, és az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sületnek 1997 óta ugyancsak aktív tagja.
Nyugdíjazásáig az ETE képviseletében
aktív tevékenységet fejtett ki a Nemzet-
közi Gázunió (IGU) munkájában is � így
1990-ben szerkesztõségi tagként koor-
dinálta az IGU 7-nyelvû szakszótárába a
magyar javaslatok beépítését.

(Szerk.)

TÓTH ZOLTÁN
1952�2009

A MOL Nyrt. Eurázsiai Kutatás-Ter-
melés Divízió Nyugat-magyarországi
Termelés dolgozói egy kedves kollégát,
egy jó barátot, egy igazi OLAJBÁ-
NYÁSZT veszítettek el Tóth Zoltán ok-
leveles olajipari technikus személyében.

Tóth Zoltán 1971-ben szerzett olaj-
ipari technikusi oklevelet Nagykanizsán.
Szakmai pályája a Dunántúlon, Bázake-
rettyén 1971. január 20-án kezdõdött. 38
éven át szolgálta az olajipart a szó nemes

értelmében. Munkája 1977-tõl a budafai
szénhidrogénmezõhöz kötötte, ahol ope-
ratív feladatok ellátásával részese lehetett
a Magyarországon elsõként megkezdett
nagyüzemi CO2-os termelésnek. Kiemel-
kedõ szerepe volt � a dunántúli terület
egészére kihatóan � a kutak korróziós
meghibásodásainak sikeres leküzdésé-
ben, a CO2-os vezetékrendszerek korró-
ziós kontrolljának és inhibitoros védel-
mének kidolgozásában és megvalósításá-
ban. 1995-tõl a bázakerettyei mezõben
termelõmesterként tevékenykedett, egé-
szen kezdõdõ betegségéig. Fõnökei,
munkatársai, beosztottjai szerették és be-
csülték szerénységéért, pontos, lelkiisme-
retes munkájáért, közvetlen viselkedé-
séért. Szakmai tevékenységét �Kiváló
Bányász� miniszteri kitüntetéssel ismer-
ték el 2009-ben Tatabányán.

1971-tõl volt tagja az olajbányász
szakszervezetnek, munkatársai javaslatá-

ra 1980-tól szakszervezeti bizalmiként
tevékenykedett.

1982-tõl aktív tagja volt az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sületnek. Az OMBKE Kõolaj-, Földgáz-
és Vízbányászati Szakosztály Dunántúli
Helyi Szervezetének bázakerettyei üzemi
összekötõjeként, a rendezvények állandó
résztvevõjeként és szervezõjeként ápolta
és segített életben tartani bányászhagyo-
mányainkat. 2002-ben �OMBKE Egye-
sületi Munkáért Emlékplakettet� kapott.

Családja, munkatársai, barátai 2009.
december 16-án a bányászhimnusz és a
bányász búcsúdal elhangzása után a klo-
pacska szomorú hangjai mellett mély
részvéttel kísérték utolsó útjára a bázake-
rettyei temetõben.

Alias Rozsdás, nyugodj békében!
Jó szerencsét!

(Udvardi Géza)

Felhívás!
A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kara felhívást intéz az Alma Mater egykori hallgatói-
hoz, akik 1940-ben, 1945-ben, 1950-ben, illetve 1960-ban (70, 65, 60, 50 éve) vették át diplomájukat
a Bányamérnöki Karon, illetve a Földmérõmérnöki Karon Sopronban vagyMiskolcon.
Kérjük és várjuk jelentkezésüket, hogy jogosultságuk alapján a rubin-, a vas-, a gyémánt- vagy az

aranyoklevél kiállítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg tudjuk tenni.

Kérünk minden érintettet, hogy 2010. január 31-ig, ill. a meghosszabbított jelentkezési határidõ szerint legkésõbb
február 28-ig jelentkezzen, adja meg nevét, elérhetõségét (lakcím, telefonszám, e-mail cím), illetve az alábbi címre küldje
meg oklevelének fénymásolatát, a kiadványban megjelentetni kívánt rövid szakmai önéletrajzát (a korlátozott terjedelem
miatt maximum egy oldal) és két darab igazolványképet.

Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros,Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar, Dékáni Hivatal.

Telefon: (+36)46/565-051, Fax: (+36)46/563-465, e-mail: rekbdhiv@uni-miskolc.hu

Baracza Mátyás Krisztián hivatalvezetõ



Kutatótársaim!
Tíz évvel ezelõtt a Magyar

Olajipari Múzeum (MOIM)
PHARE támogatással létrehozta
Geotermikus Regionális Kutatóhe-
lyét, amelynek gondolatbeli alap-
kövét az 1999. szeptember 9-én,
Zalaegerszegen megtartott Geoter-
mikus Regionális Konferencián
tettük le.

Megbízásom 2009. szeptember
30-ával megszûnik. Remélem, hogy az év elejétõl beindult
�földhõ szakmai mûhely� tovább fog mûködni, a felada-

tokhoz alkalmazkodva, bõvülõ kutatói körrel. A honlap
www.olajmuzeum.hu Földhõ oldala forrással megjelölt
hírekkel segítheti ezt a munkát is.

Köszönöm mindazt a szakmai és baráti segítséget,
amellyel együtt munkálkodhattunk a magyar földhõipar
fejlesztésében.

Jó egészséget és alkotó erõt kívánok a további kuta-
táshoz.

Tisztelettel: Farkas Iván Károly ny. gépészmérnök, a
MOIM Geotermikus Regionális Kutatóhelyének elsõ meg-
bízott vezetõje.

Zalaegerszeg, 2009. szeptember hó

A MOL Nyrt. 1998-ban Tudományos Díjat alapított, és
azt 2008. október 31-én megújította azon �szakemberek, ku-
tatók jutalmazására, akik a magyar olajbányászat és -feldol-
gozás területén végzett tevékenységükkel maradandót al-
kottak�. Évente a szakterületek felváltva kapják a díjat, 2009-
ben az esedékes díj a bányászati szakterületet illette meg.

A díjat a Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkeze-
lõ Szervezete kezeli. A díjra pályázni lehetett, és a pályáza-
tot a MOL Tudományos Díj Kuratóriuma bírálta el.
A 2009. évi díj átadására a Magyar Tudomány Ünnepe
díszünnepség keretében november 2-án Debrecenben, a
Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi
Bizottság Székházában került sor. A díjat dr. Pálinkás
József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, dr. Pápay
József akadémikus, a kuratórium elnöke és dr. Zsuga János,
a Földgázszállító Zrt. vezérigazgatója adta át.

A MOL Tudományos Díj Kuratóriuma a Kutatás és Ter-
melés Divízió Integrált Mezõbeni Alkalmazások Tároló és
Technológiai Tervezés szakértõjének, id. Õsz Árpádnak
ítélte oda a díjat �a MOL mélyfúrási technológia részterü-
leteinek fejlesztéséért�. A pályázat nem tudományos alap-
kutatással vagy kutatással, hanem a tudomány gyakorlati
alkalmazásával, az utóbbi tíz év néhány mélyfúrási techni-
ka és technológia hazai bevezetésével, fejlesztésével és
eredményeivel foglalkozott. Úgymint:

� Mesterségesgyémánt-fúrók és -magfúrók
A mesterségesgyémánt-fúrók és -magfúrók hazai beve-

zetésével, alkalmazásuk fejlesztésével és eredményeivel (a
fúrási sebesség növekedése, az egy fúróval lefúrt méter nö-
vekedése és az egy fúró élettartamának növekedése) lénye-
gesen javult a fúrások elõhaladási sebessége és ezzel a mé-
terköltsége, csökkent a görgõs fúrók szerkezetébõl adódó
mûszaki meghibásodások lehetõsége. Mind a nemzetközi,
mind pedig a Magyarországon dolgozó bányavállalkozók
eredményeivel összehasonlítva, az elért eredmények kivá-
lóak.

� Fúrólyukak függõlegességének (egyenességének) biz-
tosítása repedezett karbonátos kõzetekben

A fúrólyukak függõlegességének (egyenességének) biz-
tosítása karbonátos repedezett kõzetekben a felszíni hajtás-
ra (forgatóasztalos vagy felsõ meghajtás) kidolgozott ter-
vek és technológia alapján külföldi szerviz igénybevétele
nélkül megvalósítható. Az általános bevezetéshez azonban
még több üzemi kísérletre van szükség.

� Magfúrások technikájának és technológiájának kivá-
lasztása a Paleogén-medencében

A mezozoós karbonátos (mészkõ és dolomit), törede-
zett, repedezett, részleges vagy teljes iszapveszteséges réte-
gekre kiválasztott és alkalmazott 10 különféle magfúrási
technika és technológia eredményei alapján történt a terü-
leten alkalmazható legjobb eredményeket adó technika és
technológia meghatározása. Az elért eredmények nemzet-
közi szinten is megállják helyüket.

A pályázat elbírálásánál figyelembe vették id. Õsz
Árpád több mint 40 éves (1969. július 29. óta dolgozik a
kõolaj- és földgáziparban) tudományos munkáját, oktatási
és publikációs tevékenységét is.

Ezúton köszöntjük id. Õsz Árpád olajmérnököt, a MOL
Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió Integrált Mezõbeni Alkal-
mazások Tároló és Technológiai Tervezés szakértõjét,
szakosztályunk exelnökét, és kívánunk további munká-
jához sikereket és jó egészséget!

(a Szerkesztõség)

MOL Tudományos Díj 2009




