
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium bányászattal
kapcsolatos célkitûzései és az EU-csatlakozás

Interjú SZALAY GÁBOR politikai államtitkárral

A magyar és a nemzetközi bányászat/energetika kérdéseit is átfogó-
an bemutató elõadást tartott 2003. február 27-én az MBSZ-BDSZ-
OMBKE által szervezett rendezvénysorozat keretében Szalay Gábor, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára. Fontos-
nak tartottuk, hogy Lapunk Olvasói is megismerjék a bányászat, ener-
getika, környezetvédelem kérdését átfogóan bemutató elõadást. Állam-
titkár úr készségesnek mutatkozott, hogy elõadása alapján válaszoljon
a kérdésekre, melyek az elõadás felépítését és ott elmondottakat követ-
ték. Az interjút dr. Horn János készítette.

Államtitkár úr élete szorosan összekapcsolódott a szénbányászattal, majd 1990 óta, mióta
országgyûlési képviselõ, az energetikával. Mi az új munkájában, hiszen a „bányászok” nagy
örömmel fogadták, hogy hosszú idõ óta újból kiváló felkészültségû bányászati, energetikai
szakember az illetékes tárca második embere.

Kinevezésemkor én magam is azt gondoltam, milyen jó, hogy új beosztásomban annyi
mindent tehetek a bányászatért, az energetikáért. Biztos vagyok abban, hogy ezt gondol-
ta rólam minden kívülálló. Sajnos azt kell válaszolnom, hogy az elmúlt hónapokban talán
pont ez az a szektora a GKM-nek, amivel a legkevesebbet volt módomban foglalkozni.
Számtalan terület tartozik a minisztériumhoz és számomra e sok terület közül jó pár új
volt, millió gondal tele. Épp úgy „aláaknázott” területek, mint mondjuk az energetika. Így
aztán érdekes fintora a sorsnak, hogy mióta a tárca államtitkára vagyok, lényegesen ke-
vesebbet tudok energetikai kérdésekkel foglalkozni, beleértve a bányászatot is, mint azt
megelõzõen bármikor.

2002 szeptemberében Oszakában rendezték meg a kétévenként sorra kerülõ – általában öt
napig tartó – nemzetközi energetikai fórumot, melyen a legnagyobb termelõ és legnagyobb fo-
gyasztó országok miniszterei/államtitkárai vesznek részt. Magyarországot Államtitkár Úr kép-
viselte. Mirõl szólt a fórum és milyen következtetéseket, programokat fogalmazott meg?

A világ energetikai kilátásait vitatta meg ez a fórum több napon keresztül és nagyon fi-
gyelemre méltó gondolatok hangzottak el. Alapvetõen azt a perspektívát tárgyalta a fó-
rum, ami az energetikában az elõttünk álló közel 30 évben, 2002 és 2030 között várható.
Voltak lelkesítõ, voltak azonban inkább óvatosságra intõ konklúziók is. Legtömörebben,
általánosabban talán azt mondhatnám, az a perspektíva rajzolódott ki az elõttünk álló 30
évre vonatkozóan, hogy az energiafogyasztás jelentõs mértékben növekszik, bár nem any-
nyira, mint az ezt megelõzõ idõszakban. De 2030-ra körülbelül kétharmadával nõ a világ
energiafogyasztása 2000-hez képest és ez annyit jelent, hogy 1,7 %-os éves növekedés vár-
ható a világ teljes energiafogyasztásában. Ez valamivel alacsonyabb, mint az elõzõ idõ-
szak, de kétségtelen, hogy a trend teljesen egyértelmû. Ugyanakkor vannak bizonyos gon-
dok is, mert hiszen nõnek az energiafogyasztással együtt a környezetvédelmi rizikók, az
energetikai infrastruktúra létrehozásának finanszírozási rizikói és nõnek a nemzetközi
energetikai szállítások biztonsági rizikói is. 
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A növekmény kb. 90 %-a fosszilis energia lesz, az olaj évenként 1,6 %-kal nõ, a mos-
tani kb. 75 millió barrel napi teljesítményrõl 120 millió barrelre fog nõni az olajfogyasz-
tás. A növekmény mintegy kétharmadát a fejlõdõ országok, de ezen belül is különösen
Kína fogja elfogyasztani. Az összfogyasztáson belül a fejlõdõ országok részaránya a mos-
tani kb. 30 %-ról 43 %-ra nõ, miközben az OECD rész 58 %-ról 47 %-ra csökken. A pri-
mer energiahordozók közül minden másnál jobban nõ, 2030-ig megduplázódik a gázfo-
gyasztás. A szekunder villamos energiát leszámítva, a gázfogyasztás emelkedése a leglé-
nyegesebb. A mostani 23 %-ról 28 %-ra nõ a gáz részaránya a világ energetikai struktú-
ráján belül és a növekmény 60 %-a kombinált ciklusú erõmûvekben kerül felhasználásra.
A szénfogyasztás is nõni fog. Jelentõsen, kb. 50%-kal növekedett a szénfogyasztás az el-
múlt két évtizedben. A trend változatlanul megmarad, a világ energia mérlegében várha-
tóan 2030-ban is kb. 24 %-ot fogja kitenni a szén, ugyanúgy, mint most. Annyi változás
várható, hogy a szén felhasználás Ázsiában, de különösen Kínában és Indiában fog jelen-
tõs mértékben nõni, az OECD országokon belül pedig, de különösen az EU országokban
csökkenni fog, miközben jelentõsen polarizálódik vagy szûkül a termelõk köre. Európá-
ban várhatóan, legalábbis az EU mostani és jövendõ országainak körében minimálisra
fog csökkenni a szén kitermelése. 

A nukleáris energiával kapcsolatban elhangzott elõrejelzés meg kell, hogy mondjam,
nem egyezik azzal, amit én gondolok a nukleáris energiáról, de nem egyezik azzal sem,
amit sokan mások ott a fórumon megfogalmaztak. Tömören arról szólt ennek a nemzet-
közi energiafórumnak a hivatalos papírja, hogy az atomenergia a jelenlegi közel 7 %-os
szintrõl 5 %-os részarányra fog csökkenni 2030-ban. Ezt nem igazán támasztja alá az,
amivel most tulajdonképpen találkozunk. Több felszólaló erõsen kétségbe vonta ennek az
elõrejelzésnek az alaposságát. Kétségbe vonták elõször is az ázsiai országok felszólalói,
akik elmondták, hogy õk, mint egy szál köldökzsinóron, úgy függenek a közép-keleti olaj-
szállításokon, és nem engedhetik meg maguknak, hogy legalább egy másik lábra ne állja-
nak és számukra ez az atomenergia. Többen felszólaltak Ázsiából, az õ térségükben nem
látják reálisnak az atomenergia részarányának a csökkentését, ezzel szemben inkább a
növekedését jelzik elõre. Spencer Abraham, az Egyesült Államok energetikai államtitká-
ra szintén fontosságot tulajdonított annak, hogy az Egyesült Államok energiapolitikájá-
ban az egyharmados arány van megfogalmazva. Nevezetesen, nemcsak a forrásokat kell
diverzifikálni, hanem azt is, hogy fosszilis energiahordozók, nukleáris energiahordozók
milyen arányban vannak egymással, amit terveik, elõrejelzéseik és energiapolitikai szán-
dékaik szerint jelenleg egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban osztanak fel, a szén,
kõolaj és az atomenergia között – eltekintve a megújuló energiaforrások, még elõre pon-
tosan nem látható, nyilván kisebb részarányától. Még érdekesebb volt Loyola de Palacio-
nak, az EU biztosának, energetikai és infrastrukturális kérdésekért felelõs igazgatójának
a véleménye, aki kifejezetten azt mondta, hogy az Európai Uniónak újra kell vizsgálnia a
nukleáris opciót, mert egyre inkább úgy érzik, hogy nem tartható a nukleáris energia erõs
leszorításával elképzelt európai jövõkép. 

Majd meglátjuk, hogy mindezekbõl a jóslatokból mi válik be. Egyelõre, tehát nagyjá-
ból ezt várja a világ energetikájára nagy befolyással rendelkezõ országok vezetõ gárdája.
De nemcsak arról volt szó, hogy nagyjából milyenek a részarányok az egyes energiahor-
dozók között, hanem más kérdések, nagyon komoly kérdések is felmerültek. Felmerült
az, hogyha ilyen jelentõs mértékben nõ az energia továbbra is, akkor nagyon jelentõs inf-
rastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtani. Kb. 1500 milliárd dollár befektetés szüksé-
ges a szénhidrogéniparba, és mintegy 4500 a villamosenergia-iparba 2030-ig. A nagy kér-
dés ezzel kapcsolatban az, hogy ezt az óriási összeget, – kb. 6000 milliárd dollárt – 30 év
alatt honnan lehet biztosítani. Alapvetõen a magánszektorból. A magánszektor viszont,

Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 2. szám 83



nyilván, csak oda viszi a pénzét, ahol biztos megtérülés vár rá. Ezért rendkívül lényeges,
hogy a kormányok ne erõszakos árbeavatkozásokkal tegyék tönkre a befektetések lehe-
tõségét és reményét, mert az árkérdés igen-igen kényes. Ha egyik oldalon az állam be-
avatkozik és bármilyen meggondolásból le kívánja szorítani a fogyasztói energiaárakat,
akkor ott nincs megtérülés, nincs befektetés, hiány keletkezik. A másik oldalon viszont,
hogyha túl magasak az energiaárak, akkor ott meg nincs gazdasági növekedés, nincs szük-
ség annyi energiára, mondjuk kõolajra és elkezdenek zuhanni az árak, tehát ez egy kényes
libikóka, amit megfelelõ belátással és racionalitással kell beszabályozni. A szabályozásban
részt kell, hogy vegyenek a kormányok, a magánbefektetõk, a fogyasztók és a termelõk
egyaránt. 

A másik nagyon lényeges kérdés volt a CO2 kibocsátás. Mindannyian tudjuk, hogy a
Kyoto-i egyezmény létezik és ez az egyezmény nagyjából milyen irányba kívánja terelni a
világot, ennek ellenére az a szomorú és megdöbbentõ elõrejelzése van ennek a nagy nem-
zetközi fórumnak – ami meg is jelent azóta a World Energy Outlook 2000-ben –, hogy a
CO2 kibocsátás az elfogyasztott energiánál is erõteljesebb mértékben növekszik, Kyoto-i
egyezmény ide, Kyoto-i egyezmény oda. Miközben az energiafogyasztás 1,7 %-kal növek-
szik, addig a  CO2 az elõttünk lévõ 30 évben évi 1,8 %-kal növekszik, így azután a jelen-
legi évi 16 milliárd tonnáról 38 milliárd tonnára növekszik a CO2 kibocsátás 2030-ra. Eb-
ben, ha lehet mondani a fõ „bûnösök” vagy fõ „tettesek” szintén a fejlõdõ országok. Most
nyilván ne értsenek félre, nem vádpadra akarom õket ültetni, hiszen nem a fejlõdõ világ
volt eddig a nagy CO2 kibocsátó, de ahogy az õ részarányuk az energiafogyasztásban nö-
vekszik, úgy növekszik a részarányuk a CO2 kibocsátásban is. Az elõrejelzések szerint a
fejlõdõk részaránya a mostani 34 %-ról 47 %-ra növekszik 2030-ig, ami a CO2 kibocsá-
tást illeti, míg az OECD részaránya pedig 55 %-ról 43 %-ra csökken. 

Még egy érdekes megállapítást talán érdemes idézni, hogy az elõttünk álló 30 évben a
kõolaj frontján az OPEC jelentõsége egyértelmûen nõni fog. Egyszerûen abból kiindul-
va, hogy a világ kimutatott kõolajkészleteinek négyötöde az OPEC országokban van, mi-
közben ma a kõolaj-kereskedelemben vagy kitermelésben az OPEC országok csak a két-
ötödöt képviselik. Ebbõl a két számból logikusan következik, hogy a súlyuk a kõolaj-ke-
reskedelemben jelentõsen növekedni fog. Még egy kérdésrõl, a kiszámíthatatlan és válto-
zékony árfluktuációról folyt sok vita. A dolog lényege, hogy a kõolajnak, illetve a kõolaj-
termékeknek hihetetlen áringadozása van. Minden kis világpolitikai rezdülés jelentõsen
befolyásolja az áralakulást. A kõszén világpiaci ára viszont, mondhatni, nagyon kiegyen-
súlyozott, ezektõl a szélsõséges ondulációktól mentes. Ez nyilván a szén javára szól, vagy
szolgál, hiszen jobban tervezhetõk a gazdasági folyamatok. Egy bizonyos, a globalizáció
lerombolta az akadályokat, de ugyanakkor megnövelte a kihívásokat. A világ bármely
pontján hozott energiapolitikai intézkedés, – már legalábbis a nagyobb termelõknél vagy
fogyasztóknál hozott energiapolitikai intézkedés – kihat a világ ellentétes oldalán lévõ or-
szágok sorsára is.

A szénbányászat milyen súllyal szerepelt a fórumon és milyen prognózist fogalmaztak meg?

A fórumon persze szénbányászati kérdésekrõl is esett szó, ha nem is olyan nagy súllyal.
Úgy lehet talán összefoglalni, hogy növekedés, egyértelmû növekedés lesz a világ szénbá-
nyászatában, viszont visszaesés, egyértelmû visszaesés lesz az Európai Unió területén fo-
lyó szénbányászatban, beleértve a ma még csak jelölt tagországokat is. A világ teljes kõ-
széntermelése 2001-ben 3,8 milliárd tonna volt, ami 25 év alatt gyakorlatilag azt jelenti,
hogy megduplázódott a kitermelési szint. A kõszén kereskedelem pedig még ennél is je-
lentõsebb mértékben nõtt. Különösen a tengereken folyik a kõszén kereskedelem, a tel-
jes mennyiség 75%-át tengeren szállítják. Az ázsiai térség szerepe nõ, Kína szerepe nõ, az
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OECD országoké csökken, Lengyelországé és Oroszországé szintén jelentõsen csökken.
Átrendezõdés van a kõszén kitermelésében; a súlypont Ausztrália, Dél-Afrika, Kína,
Amerika, Indonézia. A fõ exportõrök nagyjából egybeesnek a fõ termelõkkel – Ausztrá-
liával, Kínával, Dél-Afrikával, USA-val, Indonéziával. Általában igaz, hogy a világon a
szénfelhasználás eltolódik az erõmûi szénfelhasználás irányába. És miközben Lengyelor-
szágban például az erõmûi termelés 96 %-a széntüzelésen alapul, Dél-Afrikában 88 %,
Csehországban 72 %, hogy csak így szemezgessek a villamos energiát fõleg kõszénbõl elõ-
állító országok közül, addig az EU jelenlegi tagjainak átlaga 27 %. Nos, a közösség jelen-
leg 60 millió tonna szenet termel, de jól látható a trend, ez jelentõsen és folyamatosan
csökken. A csökkenésnek teljesen egyértelmû oka a nem kedvezõ geológiai elhelyezke-
dés, a drága munkaerõ. Így a világpiaci ár három-négyszereséért termelik ki az EU orszá-
gok a szenet, kb. 150 USA dollár/tonna körüli áron, a világpiacon lévõ 30-40 USA dol-
lár/tonnás árral szemben. Ez azután oda vezetett, hogy egyes EU országokban már meg-
szûnt a szénkitermelés, más országok megcélozták a közeli jövõben a teljes termelés meg-
szüntetését. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az Európai Unióban egyedül az
Egyesült Királyság törekszik arra, hogy fönntartsa egy bizonyos szinten a szén termelését
és megpróbálja azt versenyképessé tenni. Néhány év múlva valószínûsíthetõen az Euró-
pai Unió energiafelhasználását, még a bõvítés után is, nagyon kis mértékben fogja a szén
biztosítani, mert noha a csatlakozó államoknak itt-ott jelentõs készleteik vannak, de ezek,
sajnálatos módon, nem valószínû, hogy versenyképessé tehetõk. És még rontja az euró-
pai uniós szénkészletekkel rendelkezõ országok szénkitermelõ iparának a helyzetét, hogy
– mint az elõbbiekben utaltam rá –, a szén nagyon stabil árú termék, kiszámítható, olcsó,
tengeren jól szállítható. Tehát megvan mindaz, ami a tengerentúli nagy kitermelõ orszá-
gokat jelentõs elõnybe hozza az európai kontinens belsõ termelésével szemben is.

Milyen jövõkép vár a magyar szénbányászatra?

1964-ben 31 millió tonna volt a széntermelésünk és több mint 100 ezer fõ dolgozott a
szénbányászatban. 1990-re 41 üzemben már csak 17,6 millió tonna széntermelés volt, ahol
még mindig több mint 50 ezer ember dolgozott. 2001-ben ez a szám drasztikusan tovább
csökkent, 11 üzemben 12,8 millió tonna termelés volt, a foglalkoztatott létszám 8300 fõ-
re csökkent. Sajnos a fûtõérték adatok sem örömtelik, hiszen a ma a visontai 6370 kJ-os
és a lencsehegyi 14640 kJ-os szén között helyezkedik el az összes többi kibányászott sze-
nünk fûtõértéke, ami bizony nagyon-nagyon gyenge. Figyelembe véve az ismert bányásza-
ti körülményeket is, érthetõ, hogy nem igazán tud versenyképes lenni a tengerentúli be-
szerzésekkel. 

Ami az ásványvagyonunkat illeti, a legjelentõsebb a lignitkészletünk: 430 millió tonna
Bükkábrányban és 190 millió tonna Visontán. Ez összesen kb. 620 millió tonna, de van-
nak adatok, amelyek ennél jóval többre teszik a lignitvagyont. Közvetlenül ezután jön a
22 millió tonnás Lyukóbánya, a 15 millió tonnás Márkushegy, a 11 millió tonnás Balinka
és végül a sor végén az alig 700 ezer tonnával rendelkezõ Mányi Bánya. Sajnos önmaguk-
ban ezek a mennyiségi adatok nem árulkodnak arról, hogy az adott bányáknak mi a sor-
sa, vagy meddig tart a kitermelési lehetõség, ami biztos, hogy nemcsak attól függ, hogy
mennyi az ásványvagyonunk. 

Tulajdonképpen 1990-ben történt egy jelentõs szénbányászati paradigmaváltás. Akkor
egyszerûen tarthatatlan volt már a szénbányászat helyzete, 35 milliárd forintos adósság
terhelte a 46 milliárd forintos könyv szerinti értékû 8 szénbánya vállalatot, és folyó adós-
sága is 3 milliárd képzõdött. Tehát teljesen érthetõ, hogy ez tarthatatlan volt és ezért az-
tán bekövetkezett az az 1990-es paradigmaváltás, ami azt eredményezte, hogy az ellátást,
a kitermelést nem tulajdonosi jogosítványokkal, hanem sokkal inkább piaci alapokra szer-
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vezve vitte onnan tovább az állam. A problémák megoldásához akár a felszámolás is szó-
ba jött, szóba jöhetett, ugye, ami addig elképzelhetetlen volt. Az is új alapelv volt, hogy a
környezetvédelmi kötelezettségekbõl származó költségeket, meg az esetleges felszámolá-
si kötelezettségekbõl adódó költségeket a vagyonhasznosításból, illetve a költségvetés el-
különített bányabezárási keretébõl fedezték. Egy kicsit késõbb, de két-három évvel ké-
sõbb az is elhatározásra kerül, és ez is mondható a paradigmaváltás részeként, hogy bá-
nya-erõmû összevonások történtek. Tulajdonképpen bevallhatjuk, hogy aki akkor beke-
rült egy vertikumba, az továbbélésre ítéltetett és aki a vertikumon bármilyen okból kívül
maradt, az nem. Sajnos nem mindenki igyekezett a „saját” bányáját az integrációba be-
vinni. Voltak, akik nem ismerték fel a helyzetet és próbálták távol tartani az integrációtól
a bányájukat. Végül is a kérdés eldõlt, létrejött 5 bánya-erõmû integráció és 9 integráci-
ón kívüli bánya. Ebbõl a 9-bõl egyedül egy van már csak meg, egyedül Lencsehegy léte-
zik még, de annak is egy hónapja van még hátra. Ezzel párhuzamosan természetesen ren-
geteg – az elsõ 3 évben 40-50 ezerre becsülhetõ – bányászati munkahely megszûnt. Pon-
tosan nehezen mérhetõk ezek az adatok, mert különbözõ statisztikák vannak, és nehezí-
ti a helyzetet, hogy aki aztán a bánya integrációba bekerült, az már nem is bányászként
volt nyilvántartva. Szóval statisztikailag kicsit zavaros a helyzet, de a végeredményt látjuk,
jelenleg 8300 ember dolgozik a bányászatban. Ahogy látjuk az elõttünk várhatóan bekö-
vetkezõ eseményeket, mármint az elkövetkezendõ egy évben bekövetkezõ eseményeket,
hát vélhetõ, hogy ez az érték is tovább fog csökkenni. 

A bányák sorsa a jövõben alapvetõen négy tényezõnek a függvénye, egyrészt az erõmû-
vek élettartama, az ott termelt villamos energia versenyképessége, a rendelkezésre álló
szénvagyon és a környezetvédelmi szigorítások. Így aztán, mivel ettõl függnek a még meg-
lévõ magyar szénbányák esélyei, hát bizony, bármennyire szeretnék is, nem igazán tudok
rózsás képet festeni. Hiszen várhatóan, hacsak valami igen jelentõs szerencsés körülmény
nem játszik közre, az elkövetkezendõ egy, maximum másfél éven belül Lencsehegy,
Mány, Balinka, Lyukó és a pécsi külfejtés is bezárja kapuit. Ezt követõen csak két mély-
mûvelésû bányánk marad, Ármin és Márkushegy, valamint a visontai, a bükkábrányi és a
nógrádi külfejtések. Öt integrált bánya-erõmû társaságunk van. Változó a helyzetük. 

Van nyilván megnyugtatóbb helyzetben lévõ bánya-erõmû integrációnk, mint például
a Mátrai Erõmû Rt. és vannak olyan integrációk, ahol viszont alapvetõ fejlesztéseket kell
végrehajtani, különösképpen környezetvédelmi fejlesztéseket ahhoz, hogy továbbvihetõ
legyen a termelés. A Mátrai Erõmû Rt. 836 MW beépített kapacitással rendelkezik és ez
a magyar villamos energiatermelés 13 %-át teszi ki jelen pillanatban. A 836 MW-ból van
három 212 MW-os blokk, aminek a retrofitja megtörtént, a füstgáz kéntelenítés is, és van
egy kétszer 100 MW-os blokkja, ahol ez nem történt meg, de a füstgáz a kéntelenítõre rá
van kapcsolva. Most van folyamatban ott a bányászati retrofit program, aminek az ered-
ményeként a bányászati berendezések alkalmasak lesznek arra, hogy akár 2020-ig termel-
jenek és kiszolgálják a Mátrai Erõmûvet. A már említettek közül a 100 MW-os blokk en-
gedélye 2007 végéig tart, a 212 MW-osoké pedig 2018-ig. Ez tehát egy elég megnyugtató
perspektíva. A tüzelõanyagot, mint már említésre került, a két nagy visontai és bükkáb-
rányi külfejtésbõl kapja az integráció. Ez a Mátra-Bükkaljai lignitvagyon, az ország egyéb-
ként egyetlen egybefüggõ, nagy tömegben rendelkezésre álló hagyományos energiaforrá-
sa, vagyis szénforrása. 

Az észak-magyarországi bánya-erõmû integrációban a Tisza II-vel szerencsére semmi
probléma nincs és arról most itt említést sem tennék. Jó, hogy van, gázzal mûködik. A két
szenes, amit itt szóba jön. Az egyik a külön mûködõ Borsodi Erõmû tulajdonképpen
ugyanannak a társaságnak egy másik elkülönült erõmûve. Az AES-Tisza Erõmû Kft-én
belül mûködik a Tiszapalkonyai Erõmû, ahol gond van, hiszen ennek az áramvásárlási
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szerzõdése 2003. december 31-én, tehát ez év végén lejár. Az erõmû teljes teljesítménye
250 MW, és ezen belül van 35 MW kapcsolt, hõszolgáltatásra kapcsolt villamos energia,
ami a TVK, és a MOL helyi igényeit látja el, az ipari gõzzel. A szén forrása a Tisza-
palkonyai Erõmûnél elsõsorban Lyukóbánya, de érkeztek szállítmányok Lencsehegyrõl,
Balinkáról és a nógrádi külfejtésekbõl is. A 2001-es villamos energia törvény elõírásai
alapján az MVM Rt. nem tudta meghosszabbítani az erõmû áramvásárlási szerzõdéseit,
így, az az év végén lejár. Úgy tudom, hogy bizonyos bátortalan próbálkozások, kísérletek
történtek arra, hogy miként lehetne a Tiszapalkonyai Erõmûvet átállítani széntüzelésrõl
valami más, megújuló forrásra. Az idõbõl lassan kifutunk, hiszen az év végéig van meg az
engedély, és nem tudok róla, hogy itt valami körvonalazódna, ami kivitelezhetõ lenne
még ez év végéig. Így aztán, bármilyen sajnálatos is, jelenleg az tûnik valószínûnek, hogy
ez az erõmû év végén bezár. Tudomásom van arról, hogy egy blokk erejéig kért az erõmû
lehetõséget arra, hogy fenntartsa a mûködést, épp a kapcsolt hõtermelésre hivatkozva.
De hát, mivel közben Tiszaújvárosban megépült egy új erõmû, ami ezt a feladatot be tud-
ja tölteni, a Tiszapalkonyai Erõmû az engedélyt tudomásom szerint nem kapta meg, illet-
ve amit kapott, az 56 GW/óra átvételét biztosítja, de csak ez évre és 18 Ft/kWh áron. Az
AES másik szenes erõmûve a Borsodi Hõerõmû kedvezõbb jövõképpel rendelkezik, ka-
pacitása 171 MW, eddig szintén Lyukóbányáról, Lencsehegyrõl kapta a szenet, de idejé-
ben megkezdték a megújuló tüzelõanyag forrásokra alapozott energiatermelésre való át-
állást. Tudomásom szerint Lyukóbányán közel két éve már semmi feltárási, elõvájási te-
vékenység nem folyik. Ez egy kicsit bennem azt az érzetet kelti, hogy tulajdonképpen a
tulajdonosok már felrakták a kezüket és nincs is igazán szándékuk az egyébként jelentõs,
20 millió tonna körüli ott maradó szénvagyont kitermelni. 

A harmadik a Bakonyi Hõerõmû, itt tényleg volt egy bíztató kezdet, de az új tulajdo-
nosokat csalódás érte. Amikor a Transelektro Csoport megvásárolta a Bakonyi Hõerõmû
Részvénytársaságot, akkor nyilvánvalóan arra számított, hogy nem elsõsorban az Inotai
Erõmûvet, hanem inkább a telephelyet veszik meg, ahol aztán egy korszerû, fluidos erõ-
mûvet fognak létrehozni. Csakhogy erre nem kapták meg a hosszú távú villamosenergia
vásárlási szerzõdést. Ennek következményeként meg nem kaptak hitelt a beruházáshoz a
bankoktól és az Inotai Erõmû tavaly óta áll. Kétségtelen, hogy a tulajdonosoknak vannak
elképzelések arra, hogy mit kellene az Inotai Erõmûvel kezdeni, nem törõdtek bele, hogy
az eredeti elképzelésük sikertelen volt. Most új elképzeléseik vannak arra, hogy különfé-
le megújuló energiaforrások segítségével miként lehetne mégiscsak létrehozni vagy foly-
tatni ott az erõmûi tevékenységet. Ez természetesen jó pár évet és jó pár év termelés-meg-
szakítást jelent, aminek az a nagyon nehéz következménye, hogy a fõ szállító balinkai bá-
nya minden valószínûség szerint nem fogja kibírni ezt a – mondjuk – 2007-2008-ig tartó,
a létesítéssel eltelõ üresjáratot vagy üres éveket. 

A Bakonyi Hõerõmû másik erõmûve az Ajkai Erõmû, mely elõször ugyancsak gázra
kívánt átállni, azóta – ahogy én tudom – többfajta elképzelés van. Az egyik a hibridfluid,
ahol még bizonyos szénmennyiséget és biomasszát használnának fel. A szénmennyiség az
Ármin Bányából jönne, annak továbbélését megoldaná. Külön nehézséget okoz, hogy
2003-tól a Bakonyi Erõmû Rt. villamos energia árbevétele jelentõsen csökkent, a villamos
energia törvény következtében. Kényszer kondenzáció alapján ebben az évben még lehet-
séges a kondenzációs villamos energia termelése jelentõs árbevétel csökkenés mellett. Ez
– miután egy ÁPV Rt. ellen megnyert ügyben azóta sem sikerült pénzéhez jutnia – való-
jában a harmadik nagy csapás a Bakonyi Erõmû Rt. számára. Mi azt javasoltuk a társa-
ságnak, hogy adjon be ár felülvizsgálati kérelmet a Magyar Energia Hivatalhoz, amit tá-
mogatni tudnánk. Ez – tudomásom szerint – most van folyamatban, reméljük, hogy sike-
res lesz. Még annyit megemlítenék, hogy több helyen felmerült, például Inotán, de több
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tüzelõanyag cserét végrehajtó vagy végrehajtani próbáló erõmûnél is a hulladékkal való
tüzelés lehetõsége. Sajnálatos módon itt meg az a probléma, hogy az Európai Unió csak
a szelektíven gyûjtött hulladékkal történõ tüzelést támogatja anyagi eszközökkel. 

A negyedik Vértesi Erõmû Rt.-nek három erõmûve van. A bokodi, az oroszlányi, ez a
nagy egység 210 MW-os, a bánhidai 100 MW-os és a tatabányai fûtõerõmû. A Bánhidai
Erõmû engedélye ez év végén lejár, tehát bezárni kénytelen ez év végéig. A Tatabányai
Fûtõerõmû fogja teljes egészében szolgálni Tatabánya hõellátását. Itt jelenleg szén- és
olajtüzelés van, de a város megállapodott a VÉRT-tel abban, hogy átállítják gázra és
egyúttal megállapodtak egy árképletben, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy 2020-ig
ezen megállapodás alapján Tatabánya hõellátása biztosítva lesz. Azonban a VÉRT-nek
végre kell hajtani egy másfél milliárdos beruházást – a gázra történõ átállás miatt – és eb-
bõl õk most nagyon érdekes módon egy félmilliárdot úgy próbálnak biztosítani, – teljes
támogatást bírván a GKM részérõl –, hogy ezt a CO2 csökkenési egységet eladják a hol-
landoknak. Egy ilyen üzlet is a Kyotoi Egyezmény következménye és ebbõl tudnák a fej-
lesztés egyharmadát fedezni. 

A nagy kérdés a retrofit közismert témája az oroszlányi bányaüzemben és az erõmû-
ben. Az Oroszlányi Erõmû Márkushegyrõl, a saját bányájából kapja a tüzelõanyagot, évi
1,6 millió tonna nyers szenet (17 petajoult) használnak fel. 1900 fõ dolgozik itt és a bá-
nyászati tevékenység Márkushegyen biztosítva van, különösen amióta egyértelmû lett,
hogy a kõhalmi mezõcsatolás lehetséges és oda helyezõdik át a bányászati tevékenység
súlypontja. A retrofit programot az elõzõ Kormány egyik utolsó intézkedéseként jóvá-
hagyta, pontosabban azt hagyta jóvá, hogy a kb. 21 milliárdos beruházás felére, mintegy
10,5 milliárd forintra a Kormány garanciát állít. Ez aztán lehetõvé tette a banktól a hitel-
felvételt és mindazt, hogy megindulhatott az a retrofit program, ami több mindent céloz,
több mindent fog elérni, beleértve bizonyos bányászati retrofitot is, és a jövõ év vége felé
fejezõdik be. Most az a problémája a VÉRT-nek, hogy bizonyos likviditási gondokkal ke-
rült szembe, melyek egyike, hogy az általa elképzeltekhez vagy tervezetthez képest jelen-
tõsen lecsökkent az MVM Rt. átvételi készsége vagy átvételi lehetõsége. Jelenleg 831
GWh-át vesz át az MVM Rt. hatósági áron, 109-re van opció, de 300 GWh „a levegõben
lóg”. Ha ezt nem sikerül a VÉRT-nek eladnia, vagy valószínûleg csak nyomott áron sike-
rül eladnia, közel 2,5 milliárdos veszteséeget hoz a mérlegükbe ebben az évben. 

Aztán ott van a légszennyezési bírság, ami egyébként nemcsak Oroszlányt érinti, ha-
nem a Pécsi Erõmûvet is. Az elõzõ kormány 2001-ben abszolút meggondolatlanul egy hi-
hetetlen progresszív környezetvédelmi, illetve légszennyezési bírságot vezetett be. Ez 5,5
ill. egyes esetekben 7,5-szeresére növelte a bírságot egyik évrõl a másikra, majd a követ-
kezõ évektõl mindig meg is duplázódik. Tehát három éven belül 30-szorosára nõne ezen
2001-es kormányrendelet következtében a levegõ szennyezési bírság, ami elviselhetetlen.
Errõl nem kell sok szót ejteni, így nem lehet retrofitot végrehajtani. Ráadásul tökélete-
sen méltánytalan és igazságtalan, mert miközben az erõmûvek – és nemcsak a VÉRT-rõl
van szó, hanem a pécsirõl is – azon dolgoznak és abba fektetnek be pénzt, hogy a környe-
zetvédelmi normáknak eleget tegyenek, még egy ilyen hihetetlen progresszív bírságot is
kellene fizetniük. Most annyit sikerült elérnünk, – ez is valami, úgy gondolom –, hogy a
rendeletet megváltoztatva 0,45-ös szorzót értünk el, ami azt jelenti, hogy a kiszabható bír-
ság természetesen még így is jóval több, mint volt valamikor, de jóval kevesebb, mint ami
a változtatás nélkül lett volna. Mit jelent mindez? A VÉRT-nek 2002-ben a régi kormány-
rendelet szerint 1,6 milliárd forint lett volna a légszennyezési bírsága, a módosított szerint
950 millió forint. Tehát 700 millióval kevesebb, de mégis 300-zal több, mint a régi rende-
let szerint lett volna. 2003-ban még komolyabbak ezek a számok. Ebben az évben, ha nem
sikerült volna módosítani a rendeletet – csak úgy zárójelben, hosszú-hosszú hónapos vi-

88 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 2. szám



táink voltak a Környezetvédelmi Minisztériummal – akkor ebben az évben 2 milliárd 900
millió forint lett volna a VÉRT levegõszennyezési bírsága, ami így, a módosítás után csak
809 millió. Tehát ebben az évben már 2 milliárdot nyertünk a módosítással, de ez még to-
vábbra is 300 millióval több, mint eredetileg lett volna. Az MVM Rt. átvételi készségének
hiányán túl ez a másik nagy probléma, ami 600 milliót jelent a VÉRT számára. 

Azután itt vannak a leépítések, mint harmadik jelentõs költségtétel. Az Rt. vezetése
bejelentette, hogy körülbelül 1200 embert kell elbocsátania a 2003-04-es évek során. Ez
egyrészt abból fakad, hogy a mányi bányaüzem, amirõl még eddig nem ejtettünk szót, de
ahol egyszerûen kifogy a szénvagyon, valószínûsíthetõen október elsején kell, hogy befe-
jezze a tevékenységét. Másrészt befejezõdik Tatabányán a Tataszén Kft. tevékenysége, to-
vábbá nem jelentõs, de mégis valamelyes csökkentés lesz Oroszlányban is, – talán 50 fõ –
és végül bezár az év végén az említett módon a Bánhidai Erõmû is. Ez összesen 1200 fõt
tesz ki. Bizonyos levegõt és lehetõségeket az intézkedésekre az ad, hogy Tatabányán és
Oroszlányon is vannak külföldi vendégmunkások. Ezek szakmája természetesen nem
mindig esik egybe a leépítések után elhelyezésre váró munkaerõvel, de azért mégiscsak
ad bizonyos lehetõséget. A tatabányaiak reménye szerint a Mányon felszabaduló munka-
erõ minél nagyobb része Oroszlányban, Márkushegyen lesz tovább foglalkoztatható. 

Végül itt van utoljára, de persze nem utolsó sorban a PANNONPOWER Rt. 200 MW-
os villamos teljesítménnyel, ahová a Pécs környéki külfejtések hozzák, hozták a termelé-
süket. Az erõmû tulajdonképpen nincs rossz állapotban – már a magyar viszonyokhoz ké-
pest – de környezetvédelmi retrofitot ott is szükséges végrehajtani. A pécsiek elképzelé-
se szerint földgázra fognak átállni, illetve egy blokk erejéig megpróbálkoznak megújuló
energia felhasználásával, itt is biomasszával. Itt gondoltak elõször hulladék felhasználás-
ra az elõbb említett módon, ami nem igazán járható, így maradt a fa vagy a biomassza, de
ami tény, hogy a meglévõ külfejtést ennek következtében itt is bezárni tervezik. Most volt
a MBSZ, a bányász- és villamos szakszervezet, az FMM, a GKM közös  bánya-erõmû in-
tegráció bejárása, amibõl a PM valamilyen, általam nem ismert okból kimaradt. Ennek a
közös akciónak a jelentésébõl látható, hogy a pécsiek milyen hihetetlenül tudatos és kö-
vetkezetes módon készülnek arra, hogy a leépített munkaerõt hogyan képezzék át, és ho-
gyan adjanak szakmát a kezükbe, mert ez egy nehéz kérdés. Az, hogy meg fogják kapni a
végkielégítést az emberek, az a minimum. Az, hogy egyes szerencsésebb esetekben volt
eddig újrakezdési támogatás is, ami azt jelentette, hogy hosszú idõre szóló végkielégítést,
18-24 hónapos pénzt kaptak az emberek – jó dolog. De még jobb dolog, hogyha az em-
berek ezt a pénzt nem úgy kapják, hogy itt van, vigyétek, aztán ha elköltitek, akkor ma-
gatokra vessetek, hanem sokkal tudatosabb és a politika számára is fontosabb, hogyha
mindezek mellé legalább a lehetõségét biztosítjuk annak, hogy a leépítésre kerülõ létszám
valami új szakmához jusson. Tudom, nagyon rosszak a tapasztalatok és nagyon sok helyen
nem lehet mobilizálni az embereket, de ez nem azt jelenti, hogy a lehetõséget legalább
nem kellene nekik felkínálni. Úgyhogy a pécsiek, azt hiszem, hogy igazán példamutatóan
gondolkodnak ebbõl a szempontból. 

Itt van végül a Lencsehegyi Szénbánya, ami az egyetlen megmaradt integráción kívül
máig üzemelõ mélymûvelésû bánya. Az új Kormány hivatalba lépésekor kapott Lencse-
hegy egy olyan ígéretet, hogy 2003. március 31-ig költségvetési támogatásból folytathatja
a kitermelést. A tavalyi évben ez 610 milliójába került a költségvetésnek, az idei évben –
számomra meglepõ módon – a tavaly 250 millióra becsült összeg helyett 40-50 millió elég
lesz. 

Mindezek után tehát, sajnos, nem igazán lehet szívderítõ képet festeni, még ha az em-
ber szeretne is.
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Mi a helyzet a többi meg nem újuló természeti erõforrásunkkal (ércbányászat, nem fémes
ásványi nyersanyagok, szénhidrogén)?

Természetesen nemcsak szénbányászatból áll a magyar bányászat és egyre kevésbé ab-
ból áll, hiszen van még némi ércbányászatunk is; bauxit és mangánérc kitermelés. Az el-
múlt évben két föld alatti és négy külszíni bauxitbányánk volt és egy mangánérc bányánk.
A bauxit kitermelést továbbra is a Bakonyi Bauxit Kft. végzi, egymillió tonna bauxitot ter-
meltek ki a múlt évben. Ennek körülbelül egyharmada külfejtésbõl származott. Sajnos itt
is megszûnt egy föld alatti és négy külszíni bánya az év során. Mangánérc termelés Úrkú-
ton folyik, a Dunaferr érdekeltségébe tartozó Mangánbányászati Feldolgozó Kft-nél 41
kt volt a múlt évi termelés. Recsken, Gyöngyösorosziban a termelés szünetel, a mecseki
uránércbányák területén pedig a külszíni tájrendezési feladatok folynak. A szilárdásvány-
bányászat talán egyetlen területe a magyar bányászatnak, ami hihetetlen felfutó ágban
van és perspektivikus, hiszen egyrészt belendültek az építkezések, másrészt 2004-tõl ismét
hatalmas lendületet kap az autópálya- és autóút építés. Ez nagy-nagy öröme a GKM-nek,
hiszen nyolc-kilenc hónapos hatalmas küzdelem és vita után sikerült elérni ezt a tényleg
hihetetlen, ambiciózus közútfejlesztést, ami nélkül nincs gazdaság. A motorizáció és az
infrastruktúra közötti különbözõség ollója úgy kinyílt, hogy Magyarország egyszerûen
mozdulni sem tud, ha nem próbálja minél elõbb ledolgozni ezt a hátrányát. Erre megol-
dást a 2006-ig elõirányzott 1750 milliárd forint (ebbõl autópálya 1000 milliárdot) jelent.
Az építõipari nyersanyagbányák termelési volumenét elsõsorban ezek a térségi nagyberu-
házások és az építõipar felfutása segíti. Az ásványbányászati nyersanyagok kitermelt
mennyisége 10%-kal nõtt már az elmúlt év folyamán is, és számos tõkeerõs külföldi tulaj-
donában lévõ üzemnél jelentõs, igen jelentõs beruházások és fejlesztések vannak. 

A kõolaj- és földgáz sajnos továbbra is csökkenõ tendenciát mutat, bár ez nyilván sen-
kinek sem meglepõ, hiszen aki egy kicsit is foglalkozik ezzel a kérdéssel, az jól ismeri ezt
a trendet. Jelenleg 14 kõolaj- és földgázbányászati üzemünk van. 1995 és 2001 között a
kõolajtermelésünk 1,6 millió tonnáról 1 millió tonnára csökkent, a földgáz pedig 5,1-rõl
3,3 milliárd köbméterre. A MOL Rt.-nek ambiciózus térségi tervei vannak, a kormányzat
ebben támogatja õket. Egyrészt a külföldi üzemanyagtöltõ-állomások számának növelé-
sét, másrészt az oroszországi kitermelés koncepcióját jónak tartjuk, és a MOL Rt. veze-
tését ebben támogatjuk. A MOL Rt.-én kívül egy külföldi társaság ért el eddig sikereket,
az amerikai El-Paso, aki Törökkoppány határában folytatott sikeres kutatásokat. 

A széndioxidgáz kitermelést lehet még megemlíteni, aminek a kitermelését és feldol-
gozását alapvetõen a Linde Gáz végzi, illetve egy kis részben a MOL Rt.

Szakmánk – nemcsak aktív, hanem nyugdíjas – dolgozóit nagyon foglalkoztatja az EU-
csatlakozással kapcsolatos szakmai szabályozási kérdések. Mi a helyzet e területen?

Ami a bányászat EU kitekintését illeti, tulajdonképpen itt nincsenek olyan jelentõs
gondok, már csak azért sem, mert a kitermelõ iparágakban jelentõs változásokkal nem
kell számolnunk. Az Európai Uniónak a legtöbb kérdésben nincs közös szabályozása eze-
ken a területeken. Így aztán egyszerûbb dolgunk van, persze ez nem azt jelenti, hogy ne
lennének részterületek, ahol harmonizálni kell a jogszabályainkat, így a közeljövõben az
ABBSZ-ek kerülnek harmonizációra és a robbanóanyagok minõsítése és újraminõsítése
csak EU-konform vizsgálóhelyeken történhet meg. Erre vonatkozó elõterjesztés megszü-
letett, hamarosan kormány elé fog kerülni. Ezzel kapcsolatban egy dolgot mindenképp
szeretnék elmondani, ami az EU és az energetika kapcsolatát illeti. Január 1-tõl jelentõs
minõségi változás következett be Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában,
ugyanis január 1-tõl arra kaptunk lehetõséget, – de bizonyos értelemben kötelezettséget
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is – hogy az EU-ban készülõ joganyagot Magyarország véleményezhesse. Ez a 2002. de-
cember 19-i csúcson hozott, úgynevezett Interin Megállapodás tehát azt jelenti, hogy
2003. január elsejétõl minden joganyagot azonnal megküldenek a bizottságtól Magyaror-
szágra, amiket a külügy szétoszt a fejezetgazda minisztériumokhoz. Hihetetlen mennyi-
ségben ömlenek ide ezek az anyagok, amelyeket van, amikor másfél óra alatt kellene vé-
leményezni, van, amit 3 és fél óra alatt, van, amire van egy hét, s néha van olyan, amire
két hét van. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hat témakör anyagait kapja meg.
Az áruk szabad áramlásával kapcsolatos, a közlekedéspolitika, az energia-, az iparpoliti-
ka, a kis- és középvállalkozások, valamint a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos minden
EU joganyag hozzánk érkezik. Ez azt jelenti, hogy az elsõ másfél hónap statisztikája alap-
ján az EU joganyag 20 %-a a mi minisztériumunkhoz került és ezen belül 8 %-ot tesznek
ki a kifejezetten energetikai kérdések. Ezt véleményezi az illetékes minisztérium, egyet-
értés esetén nincs más teendõ, mint hogy közöljük az EU-val, hogy egyetértünk. Viszont
ahol jelentõs érdekeink forognak kockán, és jelentõs veszteség érhet minket, ott azonnal
reagálnunk kell: bejelentjük az érdekellentétünk, érdekeltségi ellentétünk fennállását és
azt kérjük, hogy az EU vegye figyelembe a készülõ jogszabályában a mi véleményünket.
Egy egyeztetési mechanizmuson ezt igyekeznek azután rögtön összeboronálni, de fennáll
annak a lehetõsége, hogy az egyeztetési mechanizmus nem hoz eredményt. Ilyenkor arra
van lehetõségünk az említett megállapodás értelmében, hogy úgynevezett Interim Bizott-
ságot hívjunk össze Brüsszelbe, amely komolyan áttárgyalja a magyar észrevételt – persze
a többi tagjelöltnél ugyanígy van – és vagy elfogadja, jóváhagyja, beleépíti a terveibe, vagy
nem. Az esetek többségében olyan anyag jön, amivel egyetért Magyarország. Volt egy-két
olyan anyag, ahol nem értettünk egyet és pont ma ül össze Brüsszelben az elsõ Interim
Bizottság, ami Magyarország elsõ eléjük vitt kérdését tárgyalja. Ez egyébként nem a
GKM-tõl ment ki, hanem a Környezetvédelmi Minisztériumtól, a csomagolóanyagok kér-
déskörében. Kíváncsian várjuk, hogy mit fognak dönteni. Egyébként nekünk is van Inter-
im Bizottság elé kerülõ ellenvéleményünk, ami a közeli idõszakban megtárgyalásra kerül,
több is, ezek közül a legjelentõsebb az energiaadózás kérdése. Az EU be kíván vezetni
egy meglehetõsen büntetõ adózást, energiaadót, mindenki ismeri ezt a kérdést, az ener-
getika minden területére és mi ezzel kapcsolatosan elküldtük véleményünket, aminek az
a lényege, hogy felmentést kérünk ez alól. Egyébként nem állunk ebben a kérdésben
egyedül, mert tudomásom szerint több már EU-tagország is ezt tette.

Sok szó esik a földgázellátásról szóló törvényjavaslat tervezetrõl, mi a valós helyzet?

A földgázellátásról szóló törvényjavaslatot még januárban a Kormány elé terjesztettük
és az elfogadta azzal a fenntartással, hogy ki kell egészítenünk a kompenzációs rendszer-
rel. Az külön elkészült és ott van a Miniszterelnök Úr asztalán. Közben sok egyeztetés is
volt. Ennek a törvényjavaslatnak három momentuma érinti a bányatörvényt is. Ebbõl ket-
tõ a koncessziók ügyét érinti, a földgáz szállítását és föld alatti tárolását ki fogjuk vonni a
koncessziós rendszerbõl és hatósági engedély alapján végezhetõ tevékenységgé minõsít-
jük. A másik javaslat a koncessziós törvény és a bányatörvény közötti bizonyos ellentmon-
dás feloldását célozza, nevezetesen, hogy a bányafelügyelet engedélyezési hatáskörébe
helyezi a geotermikus energia vízkitermelés nélküli kutatását, kinyerését és energetikai
célú hasznosítását. Csak úgy zárójelben mondom, amikor ez bekerült a törvénybe, akkor
óriási vitánk volt a Parlamentben, de akkor egyesek meggyõzték a kormányt, hogy ez mi-
ért jó, most tulajdonképpen ezt fogjuk feloldani. Végül az idegen ingatlant érintõ jogok
közül az elõmunkálati jog és a vezetékjog, a használati jog engedélyezése – hacsak nincs
elõzetes megegyezés ebben a témakörben – szintén a bányafelügyelet hatáskörébe kerül.
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A 2002. évi központi Bányásznapon Miniszterelnök Úr és az Ön beszédében is több ígéret
hangzott el (bányásznyugdíj, szénjárandóság). Hallhatnánk ennek megvalósulásáról?

Több, nehezebben történõ egyeztetési folyamat után azt tudom mondani, hogy egy-
részt a bányásznyugdíj kedvezmények 2005-ig történõ meghosszabbítása az abba az elhí-
resült „salátatörvény”-be, amit elõször a Köztársasági Elnök Úr nem akart aláírni, befog-
lalásra került. Elkészítettük és már kormány elé terjesztettük a bányásznyugdíjról szóló
rendelet, ami az 5000 mûszak és 25 év helyett az 5000 mûszak vagy 25 éves megoldást te-
szi lehetõvé. Van még némi kis vita a Pénzügyminisztériummal, mint ahogy az lenni szo-
kott. Úgy gondoljuk, hogy át fogjuk vinni ezt az anyagot, hiszen miniszterelnöki ígéret
erõsíti. Ugyanez vonatkozik a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megvál-
tásáról szóló elõterjesztésre, ami szintén készen van, reméljük, hogy a kormány a lehetõ
leggyorsabban jóvá fogja hagyni.

Dr. Horn János: Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm, hogy idõt szakított arra, hogy nagy
szakmai tartalommal összeállított elõadásának anyagát figyelembe véve rendelkezésre állt és
lehetõvé tette, hogy az egyetemes magyar bányászatban dolgozók megismerhessék szakmánk
legfontosabb/legaktuálisabb kérdéseit.
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SZALAY-BERZEVICZY GÁBOR a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki
Szakán 1967-ben szerezte meg bánya-mûvelõ diplomáját. 1967-tõl a Tatabányai Szénbá-
nyák Vállalat somlyói, majd a csordakúti bányaüzem beosztott mérnöke. 1974-1977 között
a TESCO szervezésében Algériában, majd utána 1988-ig ismét a Tatabányai Szénbányák
Vállalatnál dolgozott különbözõ beosztásokban, legvégül külkereskedelmi fõmérnök 1982-
1984 között a vállalat irodáját vezette Kuwaitban. 1988-1997 között a Haldex Vállalat, majd
a Haldex Rt. vezérigazgató-helyettese. 1990-tõl minden ciklusban országgyûlési képviselõ,
a Gazdasági Bizottság, valamint az Európai Integrációs Ügyek Bizottságának tagja illetve
alelnöke, 1994-1998 között az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésbe delegált magyar kül-
döttség tagja, majd helyettes vezetõje. 2002. májusától a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium politikai államtitkára.

Fotókiállítás Lencsehegyen

2003. április 24-én a Len-
csehegyi Szénbánya Kft. felol-
vasótermében Fehér Ernõ, a
bánya ügyvezetõ igazgatója nyi-
totta meg a Képzõ- és Iparmû-
vészeti Szakközépiskola (Buda-
pest) négy tanulójának fotóki-
állítását. A megnyitóra mûszak-
váltáskor került sor közel száz
bányász jelenlétében.

A fényképek a bányában ké-
szültek 2002-ben és bemutatják
a szénbányászok napi munkáját.

dr. Horn János
Fotó: Gajdó Kristóf

Hazai hírek




