
Bemutatkozik a Kõ-Szén Kft. 

BALÁZS LÁSZLÓ okl. bányamérnök, gépész üzemmérnök, fõmérnök
– SZÛCS LAJOS okl. bányamérnök, közgazdasági szakmérnök, csoportvezetõ (Kõ-Szén Kft., Pécs)

A társaság külfejtéses bányászati tevékenységével, elsõsorban a Pécsi
Erõmû számára, energetikai szenet szállít. A cikk a mûszaki és technikai
felszereltséget és eszközeiket, valamint a munkavégzéshez szükséges  (fú-
rási, robbantási, tájrendezési) technológiákat ismerteti.

A külfejtéses bányászat technológiai fejlõdésének eredményeként a Kõ-
Szén Kft. hatékony, gazdaságos mûvelési módszereket örökölt és fejleszt to-
vább [1, 2].

A külfejtéses széntermelést a mecseki szénmedencében a 90-es évek ele-
jétõl a Kõ-Szén Kft. közvetlen jogelõdje, a Pécsi Erõmû Rt. Kõszénbánya
Külfejtési Fõmérnöksége végezte. Fõ feladata a csökkenõ mennyiségben
termelt mélymûvelésû szén pótlása (1. ábra), a Pécsi Erõmû energetikai
szénnel való ellátása volt. 

A Pécsi Erõmû Rt. stratégiaváltása és átalakulása során 2001. január 3-
án alakult meg a Kõ-Szén Bányászati Javító és Szolgáltató Kft. A társaság
kibõvült szolgáltatási körrel, változatlan személyi és tárgyi feltételekkel, a

PANNONPOWER-csoport egyszemélyes, önálló társaságaként mûködik.
A cég 2001 óta az ISO-9002/1996/, 2002. áprilisától az ISO 14001 minõségirányítási

rendszer alapján végzi tevékenységét. 
A Kõ-Szén Kft. telephelyei: Széchenyi akna (központi telephely), András akna, Vasas.

A központi épülete (1. kép) a volt Széchenyi akna patinás, ipari mûemlék jellegû épületé-
ben van. A széntermelést két külfejtésben végzi. (2., 3. kép)
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1. ábra: A külfejtés termelésének változása a bánya-erõmû integráció idõszakában



Minõségpolitika, minõségbiztosítás

Minõségpolitikánkat három gon-
dolat mentén fogalmaztuk meg: biz-
tonságos, gazdaságos és környezetba-
rát tevékenységeket kívánunk folytat-
ni és a gépjármûvek elõzetes fenntar-
tói, valamint idõszakos vizsgálatának,
továbbá környezetvédelmi felülvizs-
gálatának folyamatos javítását tûztük
ki célul.

E célok minél tökéletesebb meg-
valósítására társaságunk kialakította
a minõségért vállalt felelõsségek
rendszerét. A vezetés minden szinten
támogatja és megköveteli a folyama-
tos képzést és önképzést.

A Kõ-Szén Bányászati Javító és
Szolgáltató Kft. 2001. február 21-én
MSZ EN ISO 9002:1996 minõsítést
szerzett a föld- és bányamunka vég-
zés, rekultiváció, tájrendezés, gépjár-
mû- és nehézgépjavítás, környezetvé-
delmi felülvizsgálat, mûszaki vizsgáz-
tatás, gépészeti és villamosüzem-
fenntartó tevékenység, közúti áru- és
személyfuvarozás, valamint a gépjár-
mû-diagnosztikai vizsgálatok tevé-
kenységi területeire. 

Környezetpolitikánk

Környezeti politikánkban a káros
környezeti hatások mérséklését, a
környezetszennyezés megelõzését, a
káros kibocsátások csökkentését, az
anyag- és energiafelhasználás optima-
lizálását, a környezeti állapot folya-
matos javítását tûztük ki célul. Ennek
érdekében 2001. novemberétõl mû-
ködtetjük és 2002. áprilisában tanúsí-
tottuk az MSZ EBN ISO 14001:1997
szabvány szerinti környezetközpontú
irányítási rendszerünket, amely vala-
mennyi tevékenységünkre kiterjed.
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3. kép: A vasasi külfejtés

2. kép: A pécsbányai külfejtés

1. kép: A Kõ-Szén Kft központi épülete



Tájrendezés, rekultiváció

A kft. világszínvonalú munkagépek, szállítóeszközök alkalmazásával, kis környezetter-
helés (károsanyag-kibocsátás, zaj, rezgés) mellett végzi bányászati és rekultivációs munká-
it. 

A tájrendezés fõ tevékenységi területei:

– a meglévõ növényzet eltávolítása,
– durva tereprendezés,
– a terület termõfölddel való lefedése,
– biológiai tájrendezés,
– vízkezelõ és egyéb mûtárgyak elkészítése.

A munkák irányításában fontos szerepet tölt be társaságunk saját, professzionális – mû-
holdas helymeghatározással és mérõállomásokkal is rendelkezõ – geodéziai és bányaméré-
si szolgálata.

Rekultivációs tevékenységünket közbeszerzési eljárásokon meghirdetett, állami, illetve
önkormányzati finanszírozású pályázatok keretében végezzük. Bár a munkálatok jelenleg
helyi, a térségben lévõ területekre terjednek ki, az ország más vidékein is végeztünk rekul-
tivációs tevékenységet 

A munkálatok elvégzéséhez az eszközpark jelentõs része rendelkezésünkre áll. A hiány-
zó kapacitást megbízható bérleti, illetve alvállalkozói szerzõdésekkel pótoljuk.

Mûszaki, technikai felszereltség

A Kõ-Szén Kft. a Dél-Dunántúl térségében egyedülálló technikai felszereltséggel ren-
delkezik a széntermelés, a kotrás, a fúrás, a szállítás és komplex tájrendezési feladatok kivi-
telezésére. 

Nagyobb munkagépeink: három Caterpillar 5080 típusú hegybontó kotrógép (4,2-5,1
m3-es kanállal), három RH-30 típusú kotrógép (3,6-4,0 m3-es kanállal), két Caterpillar 330
(1,6-2 m3-es kanállal), két Caterpillar 235 (1,5-1,6 m3-es kanállal), egy Caterpillar 325 típu-
sú mélyásó kotrógép (1,5-1,6 m3-es kanállal).

Dózereink állományát az alábbi gépegységek alkotják: 8 Caterpillar D8, 1 D7, D-6M
LGP.

Egyéb nehézgépeink: egy Komatsu HA-380 típusú 3 m3-es kanállal, egy O & K F 156 tí-
pusú gréder, kettõ CAT 428 C árokásó, rakodógép, három Ingersoll és 1 Tamrock fúrógép.

Szállítójármûvek: 12 Rába U-26.256, 10 Rába K-38.309, három MAN 40.403. DFK, há-
rom MAN 41.411 VFK 8x4, egy Renault Kerax 420.40 8x4, továbbá két Caterpillar 769 C
és egy Komatsu HD 325-5 típusú dömper.

A Kft. javítóbázisai

A Kõ-Szén Kft. jól felszerelt, minden igényt kielégítõ gépjármû- és nehézgép javítómû-
helyeiben felkészült szakemberek végzik a munkagépek, gépjármûvek javítását. A javítóbá-
zis folyamatos alkatrészellátását megbízható beszállítóink és jelentõs raktárkészletünk biz-
tosítja. 

156 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 3. szám



A javítómûhelyek nem csak saját gépek, berendezések munkagépek, teherautók és
egyéb gépjármûvek javítását végzik, hanem külsõ megrendelõk számára is nyújtanak  javí-
tó, karbantartó szolgáltatást.

2002-tõl Kienzle típusú tachográfok, tempomat-berendezések beépítését, kalibrálását is
vállaljuk. A javítóbázis által végzett szolgáltatások folyamatosan, három mûszakban állnak
megbízóink rendelkezésére.

A gépjármûjavító-mûhely, a diagnosztika, a mûszaki vizsgasor, a villamos mûhely és a
karbantartó részleg mûhelyei a társaság központi telephelyén találhatóak.

Mûszaki vizsgáztatás, környezetvédelmi felülvizsgálat

Vállalkozásunk 1998 óta önálló – gépjármû, tehergépjármû – vizsgálóállomással rendel-
kezik. Az állomáson korszerû diagnosztikai berendezések segítségével elsõsorban tehergép-
jármûvek, autóbuszok mûszaki vizsgára való felkészítését és tanúsítását végezzük. Gyors
munkavégzéssel, rövid határidõk vállalása mellett nyújtunk szakszerû és pontos kiszolgálást,
melyet magas szintû személyi és tárgyi feltételeink biztosítanak!

Többek között az alábbi gépjármûtípusok tanúsítását vállaljuk:

– IFA, LIAZ, MAN, RÁBA, SCANIA, SKODA, TATRA gyártmányú nehéz tehergép-
kocsik (N2, N3, N3/N32, N3/N34),

– IKARUS és NEOPLAN gyártmányú autóbuszok (M3),
– CITROEN, FIAT, FORD, PEUGEOT, UAZ, VOLKSWAGEN gyártmányú dízel

üzemû könnyû tehergépkocsik (N1).

A vizsgára való felkészítést – a gépkocsi állapotától függõen, elõzetes idõpont egyezte-
tés után – rövid határidõvel végezzük. Vállaljuk továbbá személy- és tehergépjármûvek ha-
gyományos 2 és 4 ütemû Ottó-motoros szabályozatlan és szabályozott katalizátoros, vala-
mint elektronikusan szabályozott és hagyományos dízelmotoros gépkocsik környezetvédel-
mi felülvizsgálatát. Sürgõs igény esetén a munkát azonnalra is vállaljuk. 

Fúrási és robbantási tevékenység

Társaságunk több évtizedes gyakorlattal rendelkezik külfejtéses bányászati robbantások
tervezésében és komplex kivitelezésében. Szakembereink és eszközeink alkalmasak egyéb
speciális robbantások (épületek, építmények stb.) tervezésére, engedélyeztetésére, kivitele-
zésére, valamint a robbantások hatásainak mérésére. Munkánk során elsõdleges szempont
a robbantások végrehajtásának biztonsága. Saját fúrógépeinkkel 2-5,5 méteres mélységben
készítjük elõ a robbantólyukakat, melyek felhasználásával kis és nagy átmérõjû jövesztõ
robbantásokat végzünk.

A munkákat robbantásvezetõi és robbantómesteri képesítéssel rendelkezõ szakembere-
ink hajtják végre. A fúrásokhoz három Ingersoll és egy Tamrock fúrógép áll rendelkezé-
sünkre, amelyekkel 1-22 méter hosszúságú, 60-90 milliméter átmérõjû lyukakat tudunk fúr-
ni a legkeményebb kõzetben is. 2000 õszétõl kezdõdõen jelenleg is végzünk hosszúlyukas
(15-22 méteres) fúrásokat a bükkösdi, a cserkúti és a komlói kõbányában. 
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Mérnökségi munka

A külfejtéses bányászat összetett feladatainak biztonságos ellátása olyan minõségi
követelményeket állított és hagyott örökül társaságunk számára, mely a mérnökség
munkatársai által végzett tevékenységek színvonalában és sokoldalúságában is meg-
mutatkozik.

Tevékenységi területek:
– ingatlanrendezés,
– közmûfelmérés,
– egyéb ipari geodéziai feladatok,
– mozgásvizsgálatok mérése és értékelése,
– digitális és tematikus térképek készítése.
A Kõ-Szén Kft. mérnökségének szakemberei mindezen munkákra kiemelkedõ

szakmai tapasztalattal rendelkeznek, különösen a külszíni bányák felmérésében, térfo-
gat-meghatározásban. A feladatok színvonalas kivitelezését a modern technika élvo-
nalába tartozó felszerelés is támogatja.

Alappont-meghatározáshoz és részletes felméréshez is alkalmazzuk a SOKKIA
RADIÁN GPS-rendszert, amely mûholdak segítségével valós idejû helymeghatározás-
ra is alkalmas. A mérési eredmények terepi feldolgozását HP laptop számítógéppel se-
gítjük. A terepfelvételeket SOKKIA SET4CII mérõállomással végezzük, mely a méré-
si eredményeket mágneskártyára rögzíti. Továbbá rendelkezünk még SOKKIA Power-
set 2220 mérõállomással. A mûszerek mind alappont, mind részletpont meghatározá-
sára rendkívül hatékonyan alkalmazhatók.

Mozgásvizsgálati és szintezési méréseinket SOKKIA B20 és SDL 30 digitális pre-
cíziós szintezõ mûszerrel végezzük, melyhez elõtétprizmával is rendelkezünk. Így 1
mm/km (elõtét-mikrométerrel: 0,8 mm/km) középhibával tudunk szinteket meghatá-
rozni. A nem nyíltárkos felmérés esetén a közmûveket RADIODETECTION
RD400LCTx vezetékkutató mûszerrel jelöljük ki. 

Referenciáink a tájrendezés területén

A pécsi István I-II. aknai tájrendezett meddõhányó (4. kép) területe 19 hektár,
amelyen több mint 3 millió m3 meddõ helyezkedik el. Ebbõl a tájrendezés során
300 000 m3 meddõt mozgattunk meg. A rézsûnyesésekkel, feltöltésekkel és rézsûlan-
kásítással 9,5 hektár területû fennsíkot és több, ahhoz tartozó, egyenletes lejtésû terü-
letet alakítottunk ki. Az erdõtelepítéshez 0,8 m – a lankásított részeken 0,4 m, a fenn-
síkon 0,3 m – vastagságú földtakarást végeztünk. A vízelvezetést a hidrológiai, az er-
dõtelepítést az erdészeti terv szerint végeztük el. 

A Karolina külfejtés meddõhányójának északi részén 15 hektáros terület tájrende-
zését, földtakarását, illetve erdõsítését végeztük el. A munkálatok megfelelnek az ér-
vényes tájrendezési tervnek. 

A Rücker nyugati meddõhányó meddõvel, illetve bányatóval borított területe
összesen 10,7 hektár, melybõl 1,8 hektár a vízfelület. Az 500 ezer m3 víz kiszivattyúzá-
sát követõen – 180 ezer m3 meddõ megmozgatása után – alakítottuk ki a jelenlegi tó-
medret és környezetét. A tófenék szigetelésére kb. 16 ezer m3, a tájrendezett felület
takarására 18 ezer m3 földet szállítottunk a helyszínre. A földtakarás után 4,5 hektár
területen biológiai rekultivációt végeztünk.
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A terület újrahasznosításának
célja egy tájba illõ, rendezett medrû
tó és erdõ (5. kép) kialakítása.

A Béta K-i meddõhányó tájren-
dezése során a Béta aknai üzemud-
var és a hozzá kapcsolódó keleti há-
nyó területén kb. 38000 m3 anyagot
mozgattunk meg, egyengettünk el.
A tereprendezés után a területet 80
cm vastagságú laza talajjal borítot-
tuk be. A talajborítás mennyisége
megközelítõleg 52 000 m3 volt. A ré-
zsûn az erózió csökkentése érdeké-
ben – kb. 10 m-es szintosztással –
480 m hosszú szikkasztó árkot és
380 m összhosszúságú, vápaszerûen
kialakított energiatörõ padkát ké-
szítettünk  

A Mecsekérc II. zagykazetta ki-
alakításakor feladatunk két részbõl
tevõdött össze. Elsõként durva terep-
rendezéssel – mintegy 480 000 m3

uránipari meddõ anyag átmozgatá-
sával – kellett elkészítenünk a terv
szerinti térformát. Ezt követõen ré-
teges fedést kellett végezni. Ennek
célja az volt, hogy minimalizáljuk a
zagytározó kisugárzását, elszigetel-
jük az uránipari meddõ anyagot a
csapadékvíztõl, illetve, hogy talajt
biztosítsunk a megfelelõ flóra kiala-
kulásához. 

A munkálatokat egy 5 rétegû, ré-
tegenként 30 cm vastagságú, megfe-
lelõen tömörített takarással kezd-
tük. A 28 hektáros területre mint-

5. kép: A tájrendezett Rücker nyugati meddõhányó

4. kép: A tájrendezett meddõhányó István 
I.-II. aknán

egy 84 000m3 agyagot, ugyanennyi homokot és 252 000 m3 löszt terítettünk. A munka-
végzés során igen szigorú minõségi elvárásoknak kellett megfelelnünk (±5 cm-es pon-
tosság). 

Áru- és személyfuvarozás

A kft. áru- és személyfuvarozást vállal a szolgáltatási területeken:

– Nagytömegû, ömlesztett anyagok (homok, kõ, sóder stb.) szállítására nagy teherbírá-
sú RÁBA, Renault és MAN tehergépkocsikkal,

– darabáru fuvarozása 3,5 tonnás fix platós, ponyvás Volkswagen tehergépkocsival,
– kisebb súlyú anyagok szállítása UAZ, illetve Multicar típusú tehergépjármûvekkel,
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– kommunális feladatok (útmosás, pormentesítés, útseprés) ellátása speciális jármûvek-
kel,

– belföldi különjáratok indítása, személyszállítás IK 260 típusú autóbuszokkal (ülõhely
39 fõ) és Ford mikrobusszal (ülõhely 11 fõ).

A megrendelõnek a felsorolt szolgáltatási körök mellett – egyedi szállítási feladatok ese-
tén – további, speciális szállítóeszközök igénybevételére is lehetõsége van.

Diszpécserszolgálat

A diszpécserszolgálat munkatársai három mûszakban, a nap minden órájában koordi-
nálják mind a belsõ mind a külsõ szállítási-, javítási-, és földmunkavégzéseinket. 
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