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AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM (ITM)
MEGALAKULÁSA
Zelei Gábor

A negyedik Orbán Viktor vezette kormány 2018. május 18-án alakult meg, miután Áder János köztársasági elnök úr
kinevezte a Kormány minisztereit. Az új Kormány megalakulását követően több minisztériumban is jelentős átalakulások
következtek be. A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet határozta meg az új minisztériumok feladatait és hatásköreit.
Az újonnan létrehozott Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
jogutódaként tevékenykedik. Dr. Palkovics László úr került kinevezésre innovációs és technológiai miniszterré, aki egyben
a bányászati ügyekért felelős miniszter is és az ő irányítása alá tartozik a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter átveszi a kinevezési okmányt
Áder János köztársasági elnöktől. (Forrás: kormany.hu)
URL: http://www.kormany.hu/hu/kormanyzati-fotok/megalakult-a-negyedik-orbankormany 2018.07.18.

A korábban az NFM feladat és hatáskörébe tartozó állami vagyon felügyelete Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat és hatáskörébe került.
Az államfő a miniszterelnök javaslatára Dr. Kaderják Péter úrnak adta át az ITM Energiáért és Klímapolitikáért felelős
államtitkári kinevezési okiratát 2018. május 22-ei hatállyal.
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TIZENEGY ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÁNYÁSZATI
KONCESSZIÓS JOG MEGSZERZÉSÉRE
Ó. Kovács Lajos

A kormány által 2013-ban elindított bányászati konces�sziós rendszer keretében, immár hatodik alkalommal, ös�szesen tizenegy magyarországi terület koncessziós jogára
pályázhatnak a szektor befektetői. Szénhidrogén-kutatásra, -feltárásra és -kitermelésre Békéscsaba, Dráva, Körösladány, Szeged-Délkelet, Tard, Tiszafüred, Tiszatarján,
Újszilvás és Zalaerdőd, míg geotermikus energia kutatásának, kinyerésének és hasznosításának céljából Gádoros és
Nagykanizsa-Nyugat területre hirdet pályázatot a szakminisztérium.
Az egyenlő elbánást biztosító pályázati eljárásban továbbra is részt vehet bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, valamint a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény által meghatározott átlátható
szervezet, akár közös ajánlattétel keretében is. A pályázati
kiírások a kitöltött koncessziós pályázati azonosító lap benyújtásával, területenként nettó százezer forintos vételáron vásárolhatók meg.
A pályázatokat 2018. szeptember 26-án (Békéscsaba,
Dráva, Körösladány, Szeged-Délkelet, Tard és Tiszafüred
területre) és szeptember 27-én (Gádoros, Nagykanizsa-Nyugat, Tiszatarján, Újszilvás és Zalaerdőd esetében)
10 és 12 óra között, kizárólag személyesen lehet benyújtani a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Ügyfélszolgálati Irodájában.

A koncesszió időtartama geotermikus területek esetében a szerződés hatályba lépésétől számított 35 év, a szénhidrogén-kutatási területeknél pedig 20 év. Szerződésszerű és késedelem nélküli kötelezettség-teljesítés esetén
a koncesszió egy alkalommal, az eredeti időtartamának
legfeljebb a felével, pályázat kiírása nélkül is meghosszabbítható.
Az eddig meghirdetett és lezárult öt koncesszió pályázatai nyomán az államnak összesen 10,5 milliárd forint bevétele keletkezett a befizetett nettó koncessziós díjakból.
A pályázati felhívások és további információk elérhetők a
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján (www.
mbfsz.gov.hu) és a kormányzati portálon, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium hírei között (http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium),
megtalálhatók az Európai Unió Hivatalos Lapjának C217es és C218-as lapszámában (https://eur-lex.europa.eu/
oj/direct-access.html), továbbá két magyarországi országos napilapban is.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kommunikációs Főosztály
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Budapest, 2018. június 26.

A feltételeknek megfelelő pályázatokat a benyújtási határidőt követő 90 napon belül elbírálják. Az eredményhirdetéstől számítva 90 nap áll rendelkezésre a szerződések
megkötésére, a határidőt a szakminiszter egy alkalommal,
legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja.

További részletek:
http://mbfsz.gov.hu/aktualis_koncesszios_palyazat
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NAGY SIKERREL ZAJLOTT
LE A „HAZAI SZÉNVAGYON
FEJLESZTÉSI PERSPEKTÍVÁI”
CÍMŰ PROJEKT
ZÁRÓRENDEZVÉNYE
Püspöki Zoltán
A 2018. május 24-én tartott „Hazai szénvagyon fejlesztési perspektívái” című projekt zárórendezvényén került
bemutatásra „A hazai szénvagyon és hasznosítási lehetőségei” című könyv.
A konferencián a Miniszterelnökség, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Mátrai
Erőmű Zrt., a Mecsekérc Zrt., az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Századvég Gazdaságkutató
Zrt., a szénbányászati régiók országgyűlési képviselői és
Bányászati Klaszterei, valamint a konzorciumi partner Miskolci és Pécsi Tudományegyetemek kutatói mellett több
bányavállalkozó is részt vett, valamint a brüsszeli székhelyű
EuroCoal szervezet főtitkára is jelen volt.
A konferencia a meghirdetett szakmai program mentén
összesen kilenc előadásban mutatta be az elért eredményeket, amelyek elérhetőek itt.
A konferencia alkalmából az MBFSZ gondozásában jelent
meg „A hazai szénvagyon és hasznosítási lehetőségei”
című könyv, amely magas szakmai színvonalon, gazdagon
illusztrált tartalommal ad komplex áttekintést a hazai
szénelőfordulásokról, azok hasznosítási lehetőségeiről.

Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálat

A hazai szénvagyon
és hasznosítási
lehetőségei
Püspöki Zoltán
főszerkesztő

A könyv teljes tartalma
letölthető itt.

ONLINE ELÉRHETŐ
MAGYARORSZÁG
DIGITÁLIS
SZÉNKATASZTERE
Püspöki Zoltán
A „Hazai szénvagyon fejlesztési perspektívái” című projekt keretében Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elkészítette Magyarország digitális szénkataszterét, amely az
alábbi linken érhető el:
map.mbfsz.gov.hu/szenkataszter/

A digitális szénkataszter feladata: (1) az államigazgatás
különböző szintjein dolgozó döntés előkészítők és
döntéshozók tájékoztatása a gazdaság- és régiófejlesztés
szempontjainak megfelelően; (2) beruházói döntések
támogatása a terület/projektazonosítás elősegítésével;
(3) a földtani és műszaki földtani kutatásban érintett
szakértők tájékoztatása; (4) a szén energetikai és vegyipari
felhasználási lehetőségeivel foglalkozó szakemberek
tájékoztatása.
A fenti célok elérése érdekében egy olyan központi
adatrendszer került létrehozásra, amely lehetővé teszi a
már lezajlott vagy a későbbiekben induló/lezáruló regionális
vagy tematikus terepi vagy laboratóriumi kutatások
eredményeinek közzétételét a korábbi eredmények
kontextusában. Az adatrendszer ennek megfelelően
numerikus alapú relációs adatbázisok, vektoros/
raszteres grafikai állományok, ill. írott dokumentációk GIS
környezetben vezérelt együttes állománya.
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A „SZÉNHIDROGÉNEK
MAGYARORSZÁGON” CÍMŰ
KÖNYV BEMUTATÓJA A
MAGYAR ENERGETIKAI ÉS
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI
HIVATALBAN
Kovács Zsolt
2018. július 4-én került sor a jelentős részben a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat munkatársai által írt könyv
bemutatójára a MEKH konferenciatermében.
A kiadvány a MEKH és az MBFSZ közötti együttműködés
keretében – az előbbi finanszírozásában – jelent meg.
A kötet szerzői között túlnyomó többségében az MBFSZ
szakemberei találhatók, a szerkesztő Kovács Zsolt, a
műszaki szerkesztő Piros Olga. A kötet ezer példányban
került kinyomtatásra rendkívül igényes formában.

A Szénhidrogének Magyarországon c. kiadvány borítója

A bemutatót Scherer Zsolt, a MEKH sajtófőnöke és
szóvivője nyitotta meg, majd Dr. Nyikos Attila, nemzetközi
kapcsolatokért felelős elnökhelyettes ismertette a könyv
megjelentetésének célját és körülményeit.
Zelei Gábor, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
elnöke a kiadvány megírásának szakmai hátterét mutatta

be, majd Dr. Szabó György, mint az olajipari szakma
doyenje, a MOL Nyrt. egykori vezérigazgatója méltatta a
megjelent munkát. Kovács Zsolt, az MBFSZ munkatársa,
a kötet szerkesztője „Szénhidrogén kutatási módszerek”
címmel tartott prezentációt.
Az előadást számos hozzászólás követte az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Bányászati
Szövetség, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum képviselői részéről.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
kiadványa több mint háromszáz oldalon mutatja be a hazai
szénhidrogén-termelés történetét, a kutatási területeket,
illetve a termelési módszereket, ezzel adva átfogó képet a
magyarországi szénhidrogénvagyonról. A kötet nemcsak a
szakemberek, hanem a témában kutató hallgatók számára
is ígér újdonságokat.
Zelei Gábor, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
elnöke kiemelte: „Korábban már megjelent jó néhány
kiadvány a magyarországi kőolaj- és földgázkutatásról,
azonban ilyen részletességgel, átfogóan, az egész országra
vonatkozóan még sosem.
A kötet nagy segítséget nyújt majd a tapasztalt és
az új kollégáknak egyaránt az új igények és feladatok
megoldásában”.
Fentieken túl a kiadvány átfogó képet ad a hazai
szénhidrogénvagyonról, bemutatja a koncessziós
pályáztatási rendszert, a szénhidrogénkutak lokális
gazdasági és közösségi hasznosítási lehetőségeit, a nem
hagyományos szénhidrogén-előfordulásokat, illetve a
kutatás-termelés szakmai hátterét, intézményeit, az
oktatási helyzetet és a munkaerőpiaci lehetőségeket is
részletezi.
A könyv angol nyelvű szakmai fordítása folyamatban van, a
kiadás a negyedik negyedévben várható.
A Szénhidrogének Magyarországon – Eredmények,
lehetőségek című könyv elektronikus úton bárki számára
elérhető a MEKH oldalán.
http://www.mekh.hu/szenhidrogenek-magyarorszagon

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT

MEGJELENT
MEDNYÁNSZKY MIKLÓS
KOLLÉGÁNK KÖNYVE‚
’PINCÉK’ CÍMMEL
Mednyánszky Miklós

A könyv bemutatja a pincék, a hazai pincekultúra
történetét, azok típusait a házak alatt, az udvarokban
található pincéktől a szőlőhegyek pincesorain át a
hatalmas, városok alatt meghúzódó rendszerekig.

SZEKCIÓT SZERVEZETT
AZ MBFSZ AZ EURÓPAI
FENNTARTHATÓ ENERGIA
HÉTEN
Nádor Annamária

Minden év júniusában tartják Brüsszelben az Európai
Fenntartható Energia Hét nagyszabású eseménysorozatot,
amelynek keretében különböző szakmai konferenciák,
kiállítások, workshopok kerülnek megrendezésre.
Idén az MBFSZ sikerrel pályázott a 64 szekció egyikének
megrendezésére, amelynek témája a megújulók
és az energiahatékonyság szerepe volt a hőpiac
dekarbonizációjában. Az előadások érintették a biomassza,
a hulladékból származó hőtermelés, illetve a geotermia
szerepét is, ez utóbbi témakörben a jelenleg futó DARLINGe
projekt eredményeire alapozva különösen a közép-európai
régió helyzete és lehetőségei kerültek bemutatásra. A
szekcióra több mint 160 résztvevő regisztrált, a bevezető
előadást Hoós Éva, az Európai Bizottság Energetikai
Főigazgatóságának megújulókért felelős munkatársa
tartotta.

Mesél a pincék életéről, a pinceközösségek kialakulásáról
és az általuk betartott szabályokról, pincetörvényekről.
További leírás itt olvasható.

Európai Fenntartható Energia Hét plakátja
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SZAKÉRTŐI RÉSZVÉTEL
A MIN-GUIDE PROJEKT
MŰHELYEN MADRIDBAN
Horváth Zoltán
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat két munkatársa
vett részt az európai ásványi nyersanyag és kapcsolódó
szakpolitikákat rendszerező projektben 2018. május 22-24.
között a Spanyol Geológiai és Bányászati Szolgálat (IGME)
központjában.
https://www.min-guide.eu/laboratory/policylaboratory-5.
Ez a rendezvény volt az 5. a sorban a kutatást, kitermelést,
feldolgozást, technológiai kérdéseket tárgyaló tematikák
után, s fő témája a földtani-bányászati adatszolgáltatás
korszerűsítése volt.
A MIN-GUIDE projekt (https://www.min-guide.eu/)
módszere az alapok megismerése és megismertetése mellett csoportmunkán alapszik, majd innováció-barát, fenntartható szakpolitikára tesznek javaslatot. 200, a szakpolitika
formálásában is résztvevő érintettel eddig 600 szakpolitikai
anyagot gyűjtöttek össze 29 országból, továbbá számos konferenciát is szerveztek. Az MBFSZ munkatársai kérdőíves értékeléssel, a hazai bányászati szabályozás feltérképezésével
támogatták a projekt előrehaladását, illetve a nemzetközi
tapasztalataikat osztották meg.

Horváth Zoltán az európai nyersanyagokra vonatkozó adatoptimalizálással foglalkozó ORAMA projektet mutatta be.
Hangsúlyozta a MBFSZ eredményeit az ásványi nyersanyag
nyilvántartás korszerűsítés terén, ahol mind az energetikai,
mind pedig a nem-energetikai ásványi nyersanyagok osztályozása, a nyilvántartás nemzetközi rendszerekben való

megfeleltetése kapcsán komoly eredményeket értek el.
Bányácski Szilvia a bányászati hulladék hazai és nemzetközi
szabályozásával kapcsolatosan osztott meg tapasztalatokat.
Az adatszolgáltatások korszerűsítésével kapcsolatosan
előadások hangoztak el döntéshozói oldalról (pl. spanyol
és finn minisztériumok), hatósági oldalról, szakmai
szervezetektől (pl. ENSZ Ásványvagyon Osztályozási
Munkacsoport, Görög Ipari és Fémes Ásványok Szektora),
valamint különböző cégek (pl. Quantum), egyetemek (pl.
Bécsi Egyetem) és brüsszeli szervezet (DG Grow és EC Joint
Research Centre) részéről.

A panelbeszélgetés végén konklúzióként fogalmazódott
meg az állandó, európai szintű adatszolgáltatás igénye
ásványi nyersanyagokra és bányászati tevékenységekre
egységes formátumú, nemzetközi szabványoknak
megfelelő adattartalommal. Szorgalmazták, hogy mind
tagországi szinten, mind európai fórumokon meg kell vitatni
az adatszolgáltatás előnyeit, részleteit, ideértve az adatok
bizalmasságát is.
Szóba került a Nyersanyag/Energia Unió jövőképnek
kialakítása is.
Kiemelték, hogy 2018. december 11-12-én Brüsszelben
kerül megrendezésre a MIN-GUIDE projekt éves
konferenciája a bányászat jövőbeli szerepéről a körkörös
gazdaságban. Ezzel összhangban az Európai Bizottság 2018.
november 12-16 között rendezi meg a 3. Nyersanyag Hetet
Brüsszelben, ami az ásványi nyersanyagok legmagasabb
szintű európai rendezvénye.
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AZ MBFSZ-BEN KERÜLT
MEGRENDEZÉSRE AZ
ORAMA H2020 PROJEKT
ELSŐ ELŐREHALADÁSI
ÉRTEKEZLETE
Horváth Zoltán
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat rendezte meg
2018. május 16-17. között a Finn Geológiai Szolgálat (GTK)
által vezetett ORAMA projekt (www.orama-h2020.eu) első
előrehaladási értekezletét. Az 1,731,230 € össztámogatású
projektben 14 ország 16 partnere vesz részt, a koordinátor
a Finn Geológiai Szolgálat (GTK).

A projekt fő célja a javaslatok kidolgozása az elsődleges
és másodlagos nyersanyagokra vonatkozó adatok korszerűsítésére, valamint annak demonstrálása, hogy az adatoptimalizálásra vonatkozó javaslatok működnek, illetve, hogy
képzésekkel, útmutatókkal jelentős lépéseket lehet tenni az
európai szintű, ipart és döntéshozókat egyaránt támogató
korszerű adatszolgáltatás elérése érdekében.
Az első napon munkacsoportok dolgoztak az eddigi eredmények és a következő lépések megvitatása kapcsán.

Az MBFSZ mindegyik szakmai munkacsoportban aktívan
részt vesz. Az elsősorban ércekre és nemfémes szilárd ásványi nyersanyagokra vonatkozó elsődleges nyersanyagok
(WP1), és a többek között bányászati meddőket és zagytározókat tartalmazó másodlagos nyersanyagok (WP2) adatrendszerei kapcsán útmutatók készülnek az adatharmonizációhoz. A WP3 főleg az INSPIRE keretek között kötelező
adatszolgáltatási modellbe történő illesztéssel foglalkozik.
A WP4-ben konkrét fórumok és képzések szervezésében
vesznek részt az MBFSZ munkatársai. A korábbi és jelenlegi
projektek rendszerezésével foglalkozik a WP5, ahol keresik
az adatharmonizációhoz legjobban kapcsolódó projekteket.
Több mint 500 kapcsolódó projektet azonosítottak, melyek
közül a legfontosabbakat részletesebben megvizsgálják (pl.
MINVENTORY, MINERALS4EU, PROSUM). A WP6 a kommunikációval, eredmények terjesztésével foglalkozik, amelyben az MBFSZ feladatvezető.

Hunting for baths that are common in these caves.

A munkaülést terepbejárás követte, amelynek keretében
a résztvevők meglátogatták a Szolgálat kezelésében levő
gravitációs alappont mérő állomást a Mátyás-hegyi barlangban, illetve a Pál-völgyi barlangot és kőfejtőket, majd a Hármashatár-hegyen folytatták a kirándulást. A kiránduláson
lehetőség volt a nyersanyagokkal kapcsolatos adatharmonizációs beszélgetések és jövőbeli lépések megvitatásának
elmélyítésére.

On the top of the Hármashatár hill
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MINERAL RESOURCE
EXPERT GROUP – MREG ÜLÉS
Horváth Zoltán
2018. április 18-19-én Budapesten tartotta ülését az európai
földtani szolgálatokat tömörítő EuorGeoSurveys szervezet
ásványi nyersanyagokkal foglalkozó munkabizottsága
(Mineral Resource Expert Group – MREG (http://www.
eurogeosurveys.org/expertgroups/mineral-resources).

Az ülésen a résztvevők áttekintették az aktuális és
nagyszámú európai uniós pályázatot, amelyben a földtani
szolgálatok részt vesznek (Minerals4EU, MIREU, ORAMA,
NEXT), valamint a júliusban a GeoERA program keretében
induló új nyersanyagos tematikájú pályázatokat is.
Az ülés másnapján a résztvevők szakmai kirándulás
keretében látogatták meg a lábatlani Holcim Cementgyár
Emlékközpontot és Tudástárat, a süttői édesvízi kőfejtőt, az
almásfüzitői vörösiszap tárolót, valamint a tatai geológiai
parkot.
A programon az EuroGeoSurveys főtitkára is jelen volt,
DG GROW képviselője videokonferenciára jelentkezett be,
előadásukban mindketten kiemelték az életciklus elemzés és
a körkörös gazdaság fontosságát a 21. századi fenntartható
nyersanyag gazdálkodásban.
A rendezvényről részletesen itt olvashatnak.

EGU 2018
Kovács Péter
Az Európai Földtudományi Unió (European Geoscience
Union) idén április 8-13. között Bécsben rendezte meg
szokásos éves közgyűlését és tudományos konferenciáját.
Az EGU a földtudományok legnagyobb európai fóruma,
melyen 106 ország több mint 15 000 kutatója vett részt
666 tudományos szekcióban több mint 17 000 előadással.
Az Európai Űrügynökség (ESA) Swarm missziója első
négy évének eredményeivel két szekció is foglalkozott. A
Swarm három geofizikai műholdja mágneses, elektromos,
plazma és gravitációs méréseket végez mintegy 4-500 km
magasságban. A misszió munkájában az MBFSZ Geofizikai
Alapkutatási Osztályának kutatói (Heilig Balázs, Kovács
Péter, Koppán András) az ESA támogatásával a kezdetektől
részt vesznek. Idén három előadásban összegezték az ULF
hullámok, a turbulencia és a plazmaszféra kutatásában
az elmúlt években elért legfontosabb eredményeiket. Az
eredményekből a konferencia előtt megjelent publikáció
itt érhető el.
A Geofizikai Alapkutatási Osztály mindezek mellett még
további három előadásban szerepelt, első szerzőként, egy
előadásban pedig társ-szerzőként. Az egyik első-szerzős
előadás egy, a legújabb méréseken alapuló közép-európai
mágneses modellt mutatott be (MBFSZ részéről: Kovács
Péter, Koppán András), a másik prezentáció a relatív
graviméterek abszolút kalibrálására kidolgozott új eljárást
részletezte (MBFSZ részéről: Kis Márta, Koppán András,
Csontos András, Szabados László), a harmadik pedig a
Mátra és Bükk hegységek tektonikai fejlődését taglalta
paleomágneses módszer alkalmazása alapján (MBFSZ
részéről: Márton Péterné).
Az eredmények széles nemzetközi együttműködések
keretében születtek.
Az előadások készítése mellett Kovács Péter részt vett az
„Earth’s and planetary magnetic fields: spatial and temporal
characteristics” c. szekció programjának előkészítésében,
Heilig Balázs pedig az Outstanding Student Poster Awardra nevezett poszterek bírálatát végezte.
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ISSI TEAM MEETING
Heilig Balázs
A berni székhelyű International Space Science Institute
(ISSI) évente mintegy 30 nemzetköti kutatói team-nek
helyet biztosítva, évtizedek óta az európai űrkutatás egyik
fontos katalizátora.

EURÓPAI SZINTŰ, MAGYAR
KÉPVISELET AZ ENSZ
ÁSVÁNYI NYERSANYAG
OSZTÁLYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ
MUNKACSOPORTJÁBAN
Horváth Zoltán
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 4 munkatársa
vett részt az ENSZ Európai Szervezete (UNECE) Ásványi
Nyersanyag Osztályozási Munkacsoportjának (EGRC) 9.
éves ülésén 2018. április 23-27. között Genfben, ahol 75
országból 350 résztvevő volt jelen.

A szakértői team-ek jellemzően 8-15 főből állnak, az
űrkutatás aktuális kérdéseit tárgyalják meg 2-3 egy hetes
workshop keretén belül, többnyire multidiszciplináris
megközelítésben. A szakértői team-eket pályázat útján
választják ki.
Az MBFSZ munkatársa, Heilig Balázs immár másodszor
tagja ISSI kutatói teamnek, ezúttal a magnetoszeizmológiai
(a
Föld
plazmakörnyezetének
tulajdonságaira
magnetohidrodinamikai
hullámok
megfigyeléséből
következtető) módszer fejlesztése és alkalmazásának
lehetőségei, határai volt a központi téma. A team Peter Chi
(University of California, Los Angeles) és Fred Menk (University
of Newcastle, Australia) kezdeményezésére jött létre, a
teambe meghívott 23 kutató többsége (14) észak-amerikai,
s mindössze három európai, köztük az MBFSZ kutatója.
A 2018. május 14-18. között megrendezett 2. workshop
résztvevői közül többen kiemelték, hogy az EU FP7 programja
által támogatott PLASMON projekt keretében létrehozott
plazmaszféra-monitoring rendszerünk példaértékű és több
tekintetben egyedülálló. Közös erőfeszítéseket teszünk a
jövőben annak érdekében, hogy a PLASMON tapasztalataira
is építve egy globális monitoring rendszert hozzunk létre.
ISSI team:
http://www.issibern.ch/teams/spherethroseismo/index.
php/members/
PLASMON:
http://geofizika.canet.hu/plasmon/emmapsd.php

Az Európai Geológiai Szolgálatok közösségének
(EuroGeoSurveys, EGS) delegálása nyomán Horváth
Zoltánt a munkacsoport társ-elnökének választották, aki két
előadást is tartott: „Európai Ásványi Nyersanyag Évkönyv,
mint lehetséges fórum a másodlagos nyersanyagokkal
kapcsolatos információk és adatok befogására”, illetve „A
nemzetközi szabványok alkalmazási lehetőségeinek hazai és
közép-európai példái”. Nádor Annamária, mint az UNECEEGRC Geotermikus Energia Munkacsoportjának tagja az
ENSZ osztályozás geotermikus energia kapcsán felmerülő
kérdéseiről tartott előadást a jelenleg az MBFSZ vezetésével
futó DARLINGe projekt példáira alapozva. Bányácski Szilvia és
Szabó Katalin társzerzői voltak annak a poszternek, amely a
bánya-meddők, mint lehetséges másodlagos nyersanyagok
nemzetközi osztályozási rendszerben való kezelésének
lehetőségeit mutatta be 3 hazai példán keresztül.
2018. április 26-án ünnepélyes keretek között aláírták az
EuroGeoSurveys és az UNECE-EGRC közötti együttműködési
megállapodást, amelyben mindkét fél kölcsönösen vállalja az
ENSZ osztályozással kapcsolatos tapasztalatok megosztását,
az eredmények terjesztését, közreműködést, jó gyakorlatok
azonosítását.
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
– NYERSANYAGÁRAK
Hargitainé Molnár Zsuzsa & Takács Ágnes

Nemesfémek
Az arany és az ezüst világpiaci árai egyaránt erőteljesen
változtak az év eleje óta, hasonlóan a tavaly évhez. Az arany
ára az elmúlt félévben 1360 és 1240 USD/uncia árértékek
között alakult. A közel április vége óta megfigyelhető
csökkenő tendencia egybe esik az USD valuta erősödésével.
Az ezüst világpiaci ára e közben 17,5 és 15,8 USD/uncia
között alakult, alapvetően szintén csökkenő tendenciát
mutatva.

Szénhidrogének
A kőolaj (WTI) világpiaci ára az év eleje óta alapvetően 60
és 80 USD közötti hordónkénti ártartományban mozgott,
szemben a 2017. év hasonló időszákára jellemző 45-50
USD/hordó közötti értékeivel. Ezen felül az idei év első
három hónapját követően az ár stabilan a 70 USD/hordó
ár fölött alakult. Ezzel szemben a földgáz világpiaci ára a
2017. évhez képest mérsékeltebben ingadozott azonban
magasabb árétékek között, mint jelenleg. Az idei év első két
hónapjában még erőssebb ingadozást lehetett tapasztalni,
azonban utána egy hosszú távon érzékelhető mérsékelt
emelkedés indult el a kőolajhoz hasonlóan.

Színesfémek
A réz világpiaci ára 2018 elmúlt hónapjaiban erőteljesen
ingadozott 3,3 és 2,75 USD/font között. A tavalyi év hasonló
időszakához képest ugyan magasabb árértékek között
ingadozott, azonban az előrejelzések alapján a közeljövőben
továbbra is erősen változó világpiaci árra számítanak. Ezzel
szemben a cink világpiaci árának idei változása stabilabb
képet mutat. E mellett a jelenleg észlelhető mérsékelt
csökkenés ellenére is magasabb árértékek között mozog,
mint 2017 hasonló időszakában.

