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A ROZSDÁS KEREKŰ ZSILIP
Hogyan lett Magyarország a földgázellátás terén 
Európa egyik éllovasa? 

Magyarországon az 1950-es évek végéig szénből nyerik az elektromos ára-
mot, szenet tüzelnek a mozdonyokban, az ipari kazánokban és a háztartá-
sokban. Az ország energiamérlegében 1958-ban mindössze 16 százalékban
vannak jelen a szénhidrogének. Elsősorban a kőolaj, amelyből üzemanyag,
kenőanyag és fűtőanyag (pakura) készül. A szerkezeti problémát tetézi, hogy
összességében 25 százalékos hiány mutatkozik, amelyet csak importból le-
het megoldani. Szenet és olajat is importálni kell. 

Az 1956-os forradalom után hatalomra jutó Kádár-kormány konszolidá-
ciós törekvéseinek egyik súlypontja a rettegett energiahiány kiküszöbölése.
Átszervezik az 1949 óta állami kézben lévő olajipart, és erőteljesen szorgal-
mazzák a hazai kutatásokat. A gazdaság egésze pénzhiánnyal küzd, amelyet
1958–60 között egy 110 millió rubeles hosszú lejáratú szovjet hitel enyhít.
Ebből jut az olajiparnak is, hogy elavult eszközeit korszerűsítse, és nagy len-
dülettel vágjon bele az alföldi kutatásokba. Az eredmény nem marad el.
Pusz taföldvár, Hajdúszoboszló, Szank, Algyő, Szeged, Zsana térségében sor-
ra tárulnak fel a jelentős földgázkészletek. A hazai készletekre alapozott föld-
gázprogram egyre terebélyesedik, de tíz éven belül az is kiderül, hogy a
fogyasztók csillapíthatatlan energiaéhsége hosszú távon csak importból elé-
gíthető ki.

Magyarország a Kádár-korszakban a fenyegető energiahiányon a szénhid-
rogénipar fejlesztésével és az atomerőmű megépítésével lett úrrá. (1975-ben
az energiamérlegben 57 százalék a szénhidrogének aránya.) Az atyáskodó ál-
lam titkolózása ugyanakkor megfosztotta a magyar társadalmat attól, hogy
megismerje, milyen áldozatok árán jut a megtévesztően olcsó energiahor-
dozókhoz. Az energiapolitikai döntések zárt ajtók mögött születtek, az ener-
giagazdálkodás nem válhatott olyan közüggyé, amelyért mindenki személyes
felelősséggel tartozik. 
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INTERJÚ DR. LAKLIA TIBOR VEGYÉSZMÉRNÖKKEL 
2004 JÚNIUSÁBAN*

Magyarországon 150 évvel ezelőtt kezdett a lakosság kőszénből előállított városi
gázt használni. Az 1960-as évtizedben jelent meg az új energiahordozó, a termé-
szetes földgáz. Mi a leglényegesebb különbség a kettő között? 

Már a szénfeldolgozás hőskorában rájöttek, hogy a lepárlás során gáz is tá-
vozik a szénből. A procedúra lebonyolításához nagyon nagy gyárak kellettek –
gondoljunk például az Óbudai Gázgyárra –, amelyek azonban viszonylag kis
hőmennyiséget tudtak előállítani.

A magyarországi szénhidrogén-bányászat kezdetén az 1937–38-ban le-
fúrt kutakban már találtak olajat kísérő gázt. Ez melléktermék volt, amellyel
kezdeni kellett valamit. A Magyar–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) kor-
szakában először az üzemen belül kezdték el az addig szénnel-fával fűtött ka-
zánokat, épületeket gázzal ellátni. Az első vezetékek üzemi területen,
Bázakerettyén épültek. Ezután vitték be Nagykanizsára, ahol az olajosok lak-
tak. Zalában nagyon gyorsan sikert aratott ez a hulladékgáz. Nem kellett
gázgyárat építeni, egy cső végén lógott a városnak az a része, amelyik gázt
kapott. 

Amikor aztán 1958-ban Hajdúszoboszlón megtalálták a gázmezőt, már
több tízmilliárd köbméteres gázkészletről lehetett gondolkodni. 

Az olajipar addig elsősorban a kőolajkincset kutatta. Föl volt-e készülve ez a szak-
ma arra, hogy itt ilyen óriási mennyiségű földgázt találnak? 

A régi iratokból és az idősebb kollégák elbeszéléséből tudni lehetett, hogy
Hajdúszoboszlón már a harmincas években volt gázszolgáltatás. Rákötöttek
egy malmot a gázra, és működtettek egy villanytelepet. Felismerték, hogy ezt
éppúgy lehet szolgáltatni csövön, mint a városi gázt. Sőt jobban, mert a föld-
gáz hőértéke többszöröse a városi gázénak. Ráadásul folyamatosan jött, nem
kellett annyit manipulálni vele, mint a szénnel. Igaz, nem voltak mellékter-
mékei, pedig a koksz értékes melléktermék, a gázgyárak jó pénzért adták el.

1959–60-ban nagyon gyorsan kellett elkészíteni a stratégiát a szoboszlói
harmincmilliárd köbméter körüli gázkészlet hasznosítására. A tervnek há-
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rom súlypontja volt. A főváros, ahol meg kellett menteni a szolgáltatás hely-
zetét, ezért létesítették az első vezetéket Vecsésre. Ezzel párhuzamosan
épült a Hajdúszoboszlótól Ózdig menő, a borsodi iparvidéket fölfűző ge-
rincvezeték. Egy gyöngysort képzeljünk el: a vezeték akkor rentábilis, ha föl-
fűzzük rá a településeket. Szoboszlótól alig pár kilométer a Nagyhegyesi Ál-
lami Gazdaság, onnan továbbmentünk Kistokajra, ahonnan eljutottunk a Ti-
szai Vegyi Kombinátig (TVK). Oda akkor már egy ideje jött gáz Ro má niá -
ból, de a szoboszlói gázzal újabb lehetőséget kapott a TVK meg a Tiszai
Erőmű. A kistokaji csomópontról két vezeték épült. Az egyik a Lenin Ko-
hászati Művek (LKM) és a Diósgyőri Gépgyár ellátását szolgálta, a másik-
kal továbbmentünk a Sajó-parton, és megépült a miskolci átadóállomás. A
miskolci gázgyárat nagyon gyorsan át tudtuk állítani földgázra. Innen to-
vább: Sajó szentpéteri Üveggyár, Kazincbarcika, Borsodi Vegyi Kombinát
(BVK), majd Ózd. A vezeték harmadik ága pedig Debrecenbe ment. Tehát
a szoboszlói gáz hasznosítása hihetetlen gyorsasággal, egy-két év alatt meg-
történt. A vezetékesek mindig előbbre jártak, mint a fogyasztók, ezért éve-
kig többletünk volt. Ezt a többletet az erőművek kapták.

Említette a romániai gázimportot. Az csak vegyipari célokat szolgált? 

Az egy nagyon nagy tisztaságú földgáz volt, majdnem tiszta metán. 1959-től
1980-ig jött szabályosan, ahogy megállapodtunk, kettőszázmillió köbméter
évente. A kissármási mezőtől jön a vezeték, Csengernél lép magyar terület-
re, onnan halad a TVK-ig. Ez volt az első olyan vezeték, amelynél már kel-
lett tudni a földgázról egyet s mást. Szerencsére az akkori kitűnő kollégáink
egy része épp Erdélyből települt át, ők tervezték meg ezt a vezetéket. Több
mérnökkollégánk, tanító atyamesterünk ugyanis még a MAORT idejében
jött át Magyarországra, ők hozták a gázos szakmai tudást. Termelős és ve-
zetékes is volt köztük: Bencze László, Czupor Andor, Réti Sándor és mások.
Réti Sanyi bácsi például a siófoki vezetéképítő vállalat főtechnológusa volt
sokáig, kitűnő szakember, rengeteget tanultunk tőle. 

A tanulás gyorsan ment, de volt itt egy másik probléma. A mi csepeli cső-
gyárunk nem tudott ilyen keresztmetszetű csövet készíteni. Már a Barátság
I. olajvezetéknél el kellett dönteni, hogy mi történjen. Akkora volt az ener-
giahiány, hogy a kormány minden létező és nem létező bukszáját kinyitotta,
és Mannesmann-csövet importáltunk 1959–60-ban! Ezután pedig kézenfek-
vő volt, hogy a Mannesmann meg a leányvállalata, a Mannesmann–Hösch
hozza a spirálhegesztett gázcsövet Magyarországra, amely egy zseniális ta-
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lálmány. Ezt a nagyméretű, 400 milliméter átmérőjű vezetéket meg kellett
tanulni hegeszteni, de a mi embereink ezt is gyorsan megtanulták. A Mannes-
mann szakmérnöke elájult, amikor meglátta, hogy a mi hegesztőink milyen
precíz varratot tudnak csinálni.

A másik siker, ami az importtal hozható összefüggésbe, az amerikai au-
tomata tolózárak alkalmazása. Ha csőtörés van, és leesik a nyomás a veze-
tékben: a tolózár lezár. Ha negyven kilométerenként beépítem, akkor a mű-
szaki balesettől jobbra-balra mindkét tolózár bezár. A gáz vesztesége nem
több, mint ami a két tolózár közti csőhosszban volt. A hiba előtti szakaszon
fönn tudom tartani a szolgáltatást, az utána következőn pedig elfogy ugyan
a gáz, de ahhoz is idő kell, és közben lehet javítani. 

1965-ben Magyarországon rendezhettük az International Gas Union
(IGU) konferenciát, miután 1962-ben IGU-tagok lettünk. Ez amolyan aján-
dék volt, hogy idejön ez a nagy társaság. Nem akarták elhinni, hogy két-há-
rom év alatt a nullából épült, ami megépült: Hajdúszoboszló–Budapest 170
km, Szoboszló–Ózd 180 km, Szoboszló–Debrecen 25 km. Ez még csak az
első lépcső, de azért ez négyszáz kilométer körüli vezetékhossz. Nem semmi!
Szerencsénk volt, hogy találtak egy dél-alföldi mezőt is. Akkor Kar doskúttól
megépült Kecskemét-Városföldön keresztül egy másik vezeték, újra csak a
főváros felé. Ezzel Adonynál átmentünk a Dunántúlra is, Székes fe hér várig.
Kiépült a közép-magyar rendszer.

Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) a rohamtempó ellené-
re sem mindig tudott lépést tartani a növekvő igényekkel. Ezért még a gáz-
gyárakat is folyamatosan fejleszteni kellett. Mégpedig úgy, a szénproblémák
miatt, hogy benzinbontókat csináltak a kollégáink.

Ez a rohamkorszak 1960-tól 1970-72-ig tartott. Nagyon sok vezeték
megépült, és akkor arra ment már a harc – országgyűlési képviselőkben tes-
sék gondolkodni –, hogy ez egy akkora ajándék, hogy ezért harcolni kell. 

Volt például egy régi nyolccolos olajosvezetékünk, amelyik Báza kerety -
tyéről indult, és Újudvaron át fölért Csepelre. Az tudott párhuzamosan
olajat és gázt szállítani. Amikor olaj már nem volt, átállították csak gázra. Ez
egy öreg csőrendszer volt, de amit tudott, azt ki lehetett használni a Balaton
menti települések gázellátására. Igen ám, de egyszer csak nem volt benne
teljesítmény. És akkor az egyik országgyűlési képviselőnő Fonyódról meg-
környékezte az akkori miniszterelnök-helyettest és OT-elnököt, hogy kap-
jon Fonyód földgázt erről a vezetékről. Egy másik politikai vezető Monort
követelte ki a vezetéstől, erre megépült a monori vezeték is. Akkor mond-
tuk, hogy ez egy olyan rozsdás kerekű zsilip, amit fölhúzni lehetett, de le-
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engedni már nem. Így is történt. Kormánydöntés szólt például arról, hogy
Pécs kapjon sürgősen gázt, mert Pécsett annyira feszítő a gázhiány, hogy
mindenképpen oda kell vinni a vezetéket. A szanki üzemből tehát elindult
egy vezeték Baján keresztül Pécsre, de akkor már egy leágazása Mohácsra, a
másik ága meg feljött Szekszárdra.

Azt mondja, hogy gázhiány volt. Kinek hiányzott az a gáz, ami addig nem is volt?

Nem a gáz hiányzott, hanem az energiahordozó. Nálunk addig a szén volt a
mindenható. Akkor már arról volt szó, hogy a magyar széntermelést évi 35-
38 millió tonnára kell fölvinni. Ami lehet, hogy termelésben nem abszurd
mennyiség, de erre a vasutasok azt mondták, hogy csúcsidőben nem lehet el-
szállítani, erre nincs kapacitás. Aztán meg – bár nem tisztem, hogy azt a sze-
net minősítsem – nem Ruhr-vidéki meg lengyel minőségű szenünk van, ha-
nem amilyet a Jóisten nekünk adott. Ráadásul a lakossági kiszállításban a
Tüker–Tüzép korszaknak nagyon kemény árnyoldalai voltak. Minőségben
is, mérési pontatlanságokban is – megint finoman fogalmazok. Amikor a fo-
gyasztók találtak egy lehetőséget, ahol nem függök a tüzépes lehordó ember
jókedvétől meg a mérőjétől, hanem egy személytelen szolgáltatót kaptam,
ahol nyitom-zárom a csapot, ennek hallatlan sikere volt. Mondtam már,
hogy elsősorban a nyugati kollégák nem értették, hogy ez a dinamizmus
honnét jött. Nemcsak mi voltunk a zsenik – az is benne van –, hanem az,
hogy a konkurens energiahordozók padlón voltak. 

Tehát nem kellett a lakosságra tukmálni, hanem éppen fordítva történt?

Ezért harc folyt. És ez a harc egy nagyon-nagyon expanzív erő volt. A het-
venes évek elején már látszott, hogy Szank, Algyő, Szeged termelése sem
lesz elég, mert nem lehet leállni a gázszolgáltatás bővítésével. Valahonnan
meg kell szerezni azt a többletet, amire igény van. Egyetlen lehetőség kí-
nálkozott: a szovjet import. A KGST-országok ez irányú kereslete egybe-
esett azzal a korabeli szovjet törekvéssel, hogy megjelenjenek Európában
energiahordozóval. Nyugat-Európa felé kacsintgattak, és ez be is jött nekik.
Magyarországra máig az 1975–79 között megépült orenburgi gáztávvezeté-
ken érkezik a szovjet import gáz. 

Kormányprogram határozta meg, hogy mennyit lehet költeni. Ez har-
minckét milliárd forint volt. És ez egymilliárd dollár, mert harminckét fo-
rint volt egy dollár akkoriban. Tehát egymilliárd dollárt kapott ez a szakma
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arra, hogy azt a stafírungot elkészítse, ami ehhez kell. Egymilliárd dollárt!
Hihetetlen, abban az időben! Így épült meg az a vezetékrendszer, amely
most körülbelül 5200 kilométer nagynyomású – tehát 60 baros – és körül-
belül 50-55 ezer kilométer szekunder hálózat. 

Amikor azok a viták jönnek elő, hogy hány településünkön gazdaságtalan
a gázszolgáltatás, akkor mindig megkérdezem, hogy mit vizsgálunk? Mi a
gazdaságtalan? És kinek? Nem csak azt kell nézni, hogy a szolgáltatónak
megéri-e. Magyarország hőigénye ennyi és ennyi, ezt ki kell elégíteni vala-
mivel. Ez a valami a gáz, amellyel szemben semmi más nem jöhetett szóba. 

És az olajfűtés? Meddig tartott az olaj kontra szén vita? 

Az egy köztes állapot volt. Még nem tudtuk pontosan, hogy a gázzal mi lesz,
szén már nagyon nem volt, és akkor valóban volt egy ilyen kampány. Ma
már azt mondjuk, hogy szükségtelen volt, és nem is volt jól megoldva. Na-
gyon rossz hatásfokú készülékekben égették el a háztartási tüzelőolajat, ame-
lyet nem tudtak kellőképpen kénmentesíteni sem. A HTO forgalmazásában
ráadásul megjelent a szénnél tapasztalt összes elosztási probléma is. Saját
családom köréből ismerem, hogy Sashalmon például az volt a gyakorlat,
hogy ha fogytán a tüzelőolaj, akkor ki kell kötni egy világos színű nejlon-
zacskót a kapura. A kannás autó akkor megáll, és cserél. De aki nem adott
megfelelő borravalót előzőleg, azt a koma fölírta, és nem állt meg. A lakos-
ság ismét ki volt szolgáltatva az elosztóknak.

A propaganda szintjén még a melegházak fűtésére is az olajtüzelést ajánlották. Az
elosztóhálózat kiépítésén túl be kellett rendezkedni az olajkályhák gyártására is.
Megérte? Vagy nem tudta a jobb kéz, mit csinál a bal? 

Ez nem ennyire egyszerű. Az olajprogram felfutása a szovjet importgáz
megérkezése előtti szakaszban volt. Korántsem volt biztos, hogy kapunk
annyi gázt, amennyi kéne. Olajunk inkább volt, megépült a Barátság II. ve-
zeték is, már működött a százhalombattai finomító, később megépült a ti-
szai is. A közlekedésnek benzin kellett, a maradékot elfűtötték. Biztos nem
volt ez olcsó játék, de nem tudtuk, hogy négy év múlva itt lesz az importgáz.

Utólag felmerül a kérdés, hogy értelmes dolog volt-e majd minden települést ellát-
ni gázzal.
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Mai szemmel néznek, az a baj. A nemzetgazdaság „összesenje” vizsgálandó
a tekintetben, hogy mi lett volna helyette, ami olcsóbb vagy jobb. Kiszá-
molták akkoriban az én kollégáim, hogy milyen hőmennyiséget fogyasztott
el az a vontató, amivel a nógrádi szén eljutott Békéscsabára meg Gyulára, és
milyen hatásfokú tűzhelyben, milyen hőmennyiséget kap azzal a szénnel a
lakosság. Feketén-fehéren kiderült, hogy nincs az a drága gázellátás, ame-
lyik ne lenne olcsóbb, mint az a szénellátás, ami korábban vagy volt, vagy
nem is volt.

Kétségkívül igaz, hogy a szekunder rendszereket nem mindig tudtuk elég
jól átgondolni. Mondok egy példát. Lőkösháza és térsége hosszú éveken át
nem volt bekapcsolva a gázrendszerbe. Később, amikor az a nyolc-tíz telepü-
lés is kikövetelte, már csak nagyon drágán lehetett Békéscsabától kiépíteni a
vezetéket.

Annak is igaza van, aki azt mondja, hogy ezeknek a félreeső kis települé-
seknek a gázellátása rossz üzlet. Igen, ez rossz üzlet, mert a szolgáltatás költ-
sége több, mint amennyit fizetnek érte. Na de hol lehet ezt elvágni? A.-nak
adok, B.-nek meg nem?

A gázellátás nem ugyanolyan közszolgáltatás, mint az elektromos áram vagy az
ivóvíz?

Nem! Az elektromos áram és a jó minőségű víz nem helyettesíthető semmi
mással. A földgáz azonban helyettesíthető olajjal, villamos energiával, szén-
nel, tűzifával, alternatív energiahordozókkal.

Hol dőltek el a földgázprogrammal kapcsolatos kérdések?

Minden az Országos Tervhivatalban. Az OT szakmai véleménye nélkül –
szakmait mondok, és ez nem véletlen – semmi nem történhetett. Az OT-t
persze meg kellett győzni, erre volt az Országos Műszaki Fejlesztési Bizott-
ság (OMFB), ahol néhány vezető nagyon gyorsan ráérzett az új energiahor-
dozó hallatlan jelentőségére. Én mindig hivatkozom is ezekre a kollégákra,
akiknek hálával tartozunk, mert ők nagyon gyorsan elfogadtatták ezt az
egész átállást – „bármibe kerül is” alapon. Készült egy úgynevezett D-ta-
nulmány, abban is minden mutató azt támasztotta alá, hogy ezt meg kell csi-
nálni mindenütt. Ők el tudták hitetni a kormánnyal, hogy ez hosszú távon
gazdaságos. Ezért nyúlt a kormány ennyire zsebbe akkor, amikor minden
dollárt megnéztek.
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Tény, hogy földgázellátás tekintetében az ezredfordulón Európában hár-
man vagyunk a spiccen: Anglia, Hollandia és Magyarország. Szentül hiszem,
hogy mi ezt jól csináltuk.

Már csak az nem érthető, hogy akkor miért nem kerülhet a gáz annyiba, ameny-
nyibe ténylegesen kerül.

A gáz ára az első perctől, 1960-tól nincs a helyén. Ezt negyven éven keresz-
tül minden kormány amolyan állami ajándékként kezelte. Az a Lázár-kor-
mány is, ahol Lázár György a Tervhivatalból került a miniszterelnöki székbe.
Az ajándék szó talán nem is illik ide, hiszen a kenyérnek is dotált ára volt, és
tudtuk, hogy többe kerül, mint amennyiért a boltos adja.

A vezetékes ivóvízért sem kellett fizetni akkoriban.

Úgy van. A gáz árának ügyét is meg kell oldani, a korrekciót meg kell csinálni.

A mindennapi életben szinte észrevétlenül jelent meg egy olyan újdonság, amelynek
jelentőségét a lakosság máig kevéssé értékeli.

Az építők nagyon tudták a leckét. Itt nagyon sok kemény szabály van. A bá-
nyahatóság szigorúan számon kért minden létesítményt, minden folyóke-
resztezést, minden utcai takarást, mindent, mindent. Az emberek észre sem
vették, hogy megépült a vezeték. Egyszer csak volt. Ezért szép ez a szakma,
mert a munka nem látványos, de az eredménye nagyon hasznos.

Nem emlékszem arra, hogy propagandával akarták volna tudatosítani az embe-
rekben, hogy ez milyen nagy dolog.

És korszakos!

Hogyhogy a korabeli politika ezt nem lovagolta meg? 

Azt hiszem, természetesnek vették a váltást és azt a többletet, amivel ez járt.
Regionálisan, a megyei politikában azért ez megjelent. Amikor odaértünk a
gázzal egy-egy jelentősebb helyre, akkor ünnepséget rendeztek. Azon részt
vett a miniszter vagy egyik-másik helyettese. Ott helyben ennek azért meg-
adták a módját. 
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Másfelől nem volt illendő a szénbányászok korábbi produkciójának hasz-
nosságát megkérdőjelezni. Nem is szabad. Aki arra vállalkozik, hogy lemegy
a föld alá dolgozni, az előtt le a kalappal. Csakhogy az az idő elmúlt. 

Ezért volt az óvatosság?

Talán ez is benne volt. A minisztériumban a kohász Czottner Sándor után a
szénbányász Lévárdi Ferenc volt a miniszter hosszasan, pont ebben az idő-
szakban. A helyettesei közül is az egyik vegyész, a másik szénbányász volt.
Őszintén szólva, nem tudom, hogy szándékosan csinálták-e ezt a hangtom-
pítást, vagy sem. De az OMFB-ben és az OT-ben mindig nagy visszhangja
volt a földgázprogramnak. Az OT-s kollégáink ezt nagyon jól csinálták.

A földgázprogram az egész országot átfogó csapatmunka volt. Nagyon
büszke vagyok arra, hogy tagja lehettem ennek a csapatnak. 

DR. LAKLIA TIBOR (1928)

okl. vegyészmérnök
1944-ben középiskolásként kerül az olajiparba, légoltalmi szolgálatba
1944–48 MAORT, Pusztaszentlászló, Nagykanizsa, laboratóriumi munka
1948-ban munka mellett érettségizik Nagykanizsán
1949-től Budapesten dolgozik, a Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar

hallgatója
1952–56 az Országos Tervhivatal kőolaj- és földgázipari előadója
1957–59 az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt Termelési Főosztályának

előadója
1959-től a Barátság kőolajvezeték vezető koordinátora a Vegyterv Vezeték-

tervezési Főosztályán, majd az Olajtervnél
1962-ben olajipari munka mellett diplomázik a Veszprémi Egyetemen
1964-től a Nehézipari Minisztérium Országos Energiagazdálkodási Ható-

ságának gázipari műszaki-gazdasági tanácsadója, majd a NIM Terület-
fejlesztési Osztály vezetője

1964-től az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság gázipari munkabizottsá-
gának tagja, a Gáztörvény Előkészítési Bizottság tagja

1966-80 a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen az energiagazdálkodás
tárgy előadója, tankönyvszerzője

1978-ban szerez műszaki doktorátust
A rendszerváltás után a Gazdasági Minisztérium gázipari szakértője
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Számos publikáció szerzője a lakossági-kommunális szektor földgázfogyasz-
tása, a földgázipar helyzete, az energiagazdálkodás, valamint a cseppfo-
lyós gáz felhasználásának témakörében.
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