
Az utolsó mecseki mélymûveléses 
szénbánya bezárása

KOLOZSVÁRI SÁNDOR okl. bányamérnök, okl. villamos üzemmérnök, igazgatóhelyettes (PANNONPOWER Rt.
Bányászati Divízió, Pécs) – PALLÓS PÉTER okl. bányamérnök, közmûépítõ szakmérnök, osztályvezetõ 

(PANNONPOWER Rt. Bányászati Divízió, Pécs)

A cikk leírja a komlói Zobák mélymûveléses bánya bezárásával kap-
csolatos humánpolitikai kérdések rendezését, valamint a bányabezárás
folyamatát a föld alatti bányatérségek lezárásától a külszíni telephelyek
újrahasznosítható állapotba hozásáig. 

Elõzmények

A komlói Zobák mélymûveléses bánya 1993-ban kormánydöntéssel in-
tegrálódott a Pécsi Erõmû Részvénytársasághoz. Ez a döntés elsõsorban re-
gionális foglalkoztatáspolitikai célokat szolgált, de a termelést 2000-ig foly-
tató bányaüzem fenntartása – a pécsi külfejtésekkel együtt – egyben stabil
bázist jelentett az erõmû tüzelõanyag ellátásához is.

A társaság a kormánydöntésben megfogalmazott elvárásokat teljesítve,
de a gazdasági racionalitást is figyelembe véve, 1998-ig a bánya éves terme-
lési mennyiségeit a mindenkori természetes föld alatti létszámfogyáshoz iga-

zította. (1. ábra)
1998  elején a társaságot privatizálták. A vevõk kötelezettséget vállaltak a komlói,

Zobák mélymûvelésû bánya kormányhatározatnak megfelelõ üzemeltetésére, majd pedig a
bánya bezárására.

A bányabezárás humánpolitikai vonatkozásai

Az elõzõekben megjelölt módon 1998-ig sikerült a természetes létszámfogyást (az ön-
kéntes távozások elõsegítése mellett) a termelési volumeneket, és a mûszaki-biztonsági kö-
vetelményeket összhangba hozni. Ennek során aknákat, bányamezõket zártak be (ilyen volt
például 1996-ban a bétai bányamezõ és függõleges aknák bezárása, vagy a nyitott bányatér-
ségek csökkentése a 2. ábrán látható módon), miközben az alkalmazottakat folyamatosan
átképezték. Ennek ellenére, a szakemberhiány miatt, a termelésben a szakmailag kevésbé
igényes technológiákat alkalmaztuk, majd bevezettük a kétmûszakos, késõbbiekben az egy-
mûszakos termelést.

A bányafelhagyással összefüggõ létszámleépítés 1998 közepe és 2000 eleje között  vált
intenzívvé. Ebben az idõszakban megszüntettük az új bányamezõk feltárását. A föld alatti
bányászati tevékenységek a már feltárt, részben elõkészített területeken történõ szénkiter-
melésre illetve a bányamezõk kiszerelésére, felhagyására koncentrálódtak. Ehhez igazodó-
an valósult meg a létszám leépítése is. A mélymûvelésben foglalkoztatott teljes létszám
munkaviszonya 2000. január 31-ig megszûnt. A leépítés folyamatos érdekképviseleti egyez-
tetések mellett történt. 
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A társaság a létszámleépítéssel és a regionális munkaerõ helyzettel összefüggésben, fo-
lyamatosan egyeztetett Komló Város Önkormányzatával, a Mecseki Bányavagyon-haszno-
sító Rt.-vel, a Baranya megyei Kereskedelmi- és Iparkamarával, továbbá több helyi vállal-
kozóval és közösen közhasznú társaságot hoztak létre Komló térsége fejlesztésének
elõsegítésére. 

A létszámleépítés folyamatát az 1. táblázat mutatja.
Társaságunk a kollektív szerzõdés szerint,  a Munka Törvénykönyvben elõírt felmondá-

si, végkielégítési mértéket meghaladó javadalmazást nyújtott a munkahelyüket elvesztõ dol-
gozóknak.

A kereset kiegészítés folyósítása a kollektív szerzõdés, valamint „A mecseki szénbányá-
szatban munkát végzõk bányászati kereset kiegészítésérõl”- szóló 6/1994 (II.18.) IKM-PM-
NM együttes rendelet alapján történt. 

Az üzemi balesetekbõl és a foglalkozási megbetegedésekbõl eredõ jogos kártalanítások
is folyamatosan történtek.

A bányabezárás mûszaki vonatkozásai

Az 1993.évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) Végrehajtási Rendeletének 34.§. 5. pontja
rögzíti a bányabezárás fogalomkörét: „Bányabezárás (bányamegszüntetés), szénhidrogénme-
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1. ábra: A széntermelés és a létszám változása

Létszámleépítéskor a tár-
saság tekintettel volt a dolgo-
zók társadalombiztosítási el-
látási igényeire, motivációs
érdekeire. 

Rendes felmondással az
50% mértékben megváltozott
munkaképességû dolgozók
munkaviszonyát csak akkor
szüntettük meg, ha sem a
munkáltató, sem a Városi
Rehabilitációs Bizottság
munkahelyet nem tudott biz-
tosítani. A létszámleépítés
idõszakában ezek a bizottsá-
gok rendszeresen hetente, de
ha kellett naponta is intézked-
tek.

1998. év szeptemberében
– a Baranya Megyei Munka-
ügyi Központ javaslata alap-
ján –  munkába helyezést elõ-
segítõ bizottságot (MEB)
hoztunk létre. A MEB mun-
kalehetõségeket keresett, át-
képzõ tanfolyamokat szerve-
zett, továbbá folyamatosan tá-
jékoztatta a dolgozókat. 

A nyersszén-termelés alakulása

Az átlagos állományi létszám



A PANNONPOWER Rt. elkészítette a komlói Zobák mélymûvelésû bánya   1999-2003. évi
bányabezárási tervét, amelyet a bányakapitányság jóváhagyott. 

A társaság a bányahatóság által jóváhagyott mûszaki üzemi tervben foglaltak szerint
végrehajtotta a föld alatti és a külszínre nyíló bányatérségek lezárását, az egyes telephelyek
újrahasznosítható állapotba hozását és tájrendezését, a meddõhányók tájrendezését, és a
bányászattal összefüggõ környezetkárosodás felszámolását. Az egyes bányabezárási mun-
kák teljesítését a bányakapitányság tudomásul vette.

A föld alatti bányatérségek felhagyása, lezárása

A termelés befejezése után a föld alatti bányatérségekbõl valamennyi olajat, zsírt, savat,
lúgot, vegyszert vagy bomló szerves anyagot tartalmazó tartályt, edényt, gépet és berende-
zést eltávolítottunk. A bányában csak olyan anyagok maradtak, amelyek a környezetet nem
szennyezik. Ezek túlnyomórészt vasanyagok, gumi, kisebb részben fémek, amelyek kiszere-
lését gazdasági, bányabiztonsági, életbiztonsági okok miatt nem végeztük el. 

A kiszerelt és a bányában maradt anyagokat a 2. táblázat mutatja.
A gépészeti berendezések közül a felsorolt olajtartalmú gépeket, illetve azok tápegysé-

geit szereltük ki: hidraulikus tápegység, injektáló szivattyú, emelõ láncpálya, szintes láncpá-
lya, hidraulikus csilletovábbító, Slask-67 láncosvonszoló hajtómû, Slask-67 láncosvonszoló
fejrész, Slask-67 láncosvonszoló végállomás, BND tip. bányamozdony.

A mozdonygarázsok, olajtárolók és az azokhoz csatlakozó vágatszakaszok olajjal szeny-
nyezett talpáról (1. kép) 56 m3 szennyezett földet, zúzottkövet és homokot szállítottunk a
külszínre.

A szennyezett anyag eltávolítását követõen a mozdonygarázsok és olajtárolók beton alj-
zatát és falazatát gõzborotvával megtisztítottuk. A szénhidrogénnel szennyezett vizet az
aknazsompba vezettük, ahonnan külszíni gyûjtõtartályba szivattyúztuk. 

A termelés csökkenésével párhuzamosan a felhagyott vágatokat folyamatosan lezártuk.
Az utolsó fejtési mezõ felhagyását 2000. januárban végeztük el, egyúttal megkezdtük a fõ-
vágatok lezárását. A fõvágati zárógátakat áthúzó légáram mellett építettük meg úgy, hogy
a kihúzó oldalon 10 m vastag iszapgátat készítettünk, amelybe a talpon    600 mm átmérõ-
jû légcsatornát helyeztünk.  (2. kép). A behúzó oldalon 1,2 m vastag betonidomkõ gátakat
építettünk gyorszáró ajtókkal. (3. kép)
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2. ábra: A nyitott vágathossz alakulása
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zõ felhagyása: valamennyi bányamû-
velés megszüntetése, a bánya külszín-
re nyíló térségeinek szabályszerû fel-
hagyása, tömedékelése, lezárása és a
tájrendezés befejezése.”

A bányabezárást megelõzõen
elkészítettük a bányaüzem bezárá-
sának környezeti hatásvizsgálatát.
Ez alapján a Környezetvédelmi
Felügyelõség környezetvédelmi en-
gedélyt adott a mélymûvelésû szén-
bányászat megszüntetése során el-
végzendõ feladatokra.

Nyitott vágathossz (km)



Az összes fõvágati gát elkészülte után egy bányamentõ raj – a fõszellõztetõ kikapcsolá-
sa után – lezárta a kihúzó oldali iszapgátba épített légcsatornát, majd a behúzó oldali fala-
zott gátakra elhelyezték a gyorszáró ajtókat. 

A vízmentesítõ telepeket, valamint a CH4-et és CO-t mérõ és regisztráló mûszereket a
gátak zárásáig üzemeltettük.
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1. táblázat
A munkaviszony megszûnésének jogcímenkénti megoszlása 

1998. július és 2000. május 31. között

A társadalombiztosítási ellátás nélküliek sorsa

Munkaviszony megszûnésének kategóriái Létszámfogyás 

Társadalombiztosítási ellátással 590 

Társadalombiztosítási ellátás nélkül 850 

              közös megegyezéssel 41 

              munkáltatói felmondással 809 

Egyéb munkavégzés-megszûnés 18 

Összes munkavégzés-megszûnés 1458 

 

Az ellátás nélküliek csoportjai Létszám  

A munkaügyi központ elhelyezte 460 

Saját maga rendezte a sorsát 193 

                közös megegyezéssel távozott 41 

                munkáltatói felmondással távozott 152 

Álláskeresô maradt 197 

ebbôl: spanyol bányában dolgozhat 120 

           magyar bányában elhelyezkedô 40 

           áthúzódó ügyei vannak 37 

Összesen 850 

 



A külszínre nyíló 
bányatérségek felhagyása

Az 1993. évi bánya-erõmû integráció idején a bánya öt függõleges aknával, és a szén szállítá-
sára szolgáló táróvágattal rendelkezett. 

1996-ban a bétai bányamezõt megszüntettük, ezzel együtt a K-i (szállító) és Ny-i (lég) akná-
kat is még abban az évben betömedékeltük. 

2000-ben a megmaradt három függõleges aknát: a központi szállítóaknát, a központi légak-
nát és a diagonális légaknát (a 3. kép) betemettük.  

A tömedékelés megkezdése elõtt a kasokat és ellensúlyokat a külszínen, illetve a szállítószin-
teken felültettük, az aknatornyok tehermentesítésére a szinteken a szállító- és alsóköteleket rög-
zítettük. Ezt követõen a köteleket elvágtuk, a külszínen felültetett kasokat és ellensúlyokat el-
szállítottuk.  

Tekintettel arra, hogy Zobák aknát III. sújtólég-veszélyességi osztályba sorolták, ezért a tö-
medékelés idõszaka alatt – az egymástól 100 m távolságra lévõ –  központi aknapárt négy APXK-
630 típusú párhuzamosan kapcsolt ventillátorral szellõztettük.  

A központi aknapárt a Zobák aknai meddõhányóról származó, a diagonális légaknát pedig
a vasasi meddõhányóról származó anyaggal temettük be.  

A tömedékanyagot sújtólégbiztos villamos meghajtású láncos vonszolókkal juttattuk az ak-
nákba, a tömedékanyag láncos vonszolókra ürítése az aknaházakon kívül történt. A szikrakép-
zõdés megelõzésére és a porképzõdés csökkentésére a láncos vonszolók ledobófejénél és a töl-
tõgaratoknál vízpermetezõket üzemeltettünk. 

A láncos vonszolók villamos meghajtásának védelmére, valamint a levegõ CH4 tartal-
mának ellenõrzésére aknánként az aknagárd alá 5 m-re és a láncos vonszolók fejrésze mel-
lé egy-egy folyamatosan mérõ metánmérõ automatához kapcsolt mérõfejet építettünk be,
amelyek 1 tf% CH4 felett önmûködõen kikapcsolták a sújtólégbiztos villamos berendezése-
ket. A tömedékelés végrehajtását és ellenõrzését utasításban szabályoztuk. 
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2. táblázat
A kiszerelt és a bányában maradt anyagok 

Megnevezés Maradt, t Kiszállított, t Összesen, t 

Gépi berendezés 90 95 185 

Csôvezeték 350 25 375 

Vasúti sín 400 -- 400 

Aknarakodó 50 50 100 

Csille -- 400 400 

Fa -- 30 30 

Villamos kábel 90 77 167 

Villamos berendezés 33 123 156 

Mindösszesen 1013 800 1813 



Szigorú intézkedéseink ellené-
re 2000. március 17-én 17 óra 55
perckor a központi légakna teme-
tése közben metánlobbanás kö-
vetkezett be. A lobbanás személyi
sérülést nem okozott, de a légak-
nai depressziós ház annyira meg-
rongálódott, hogy le kellett bonta-
ni. A bányakapitányság a tömedé-
kelés folytatása elõtt az aknában
10 m vastag légzáró tömedékdugó
készítését írta elõ, amit 10:1 ará-
nyú erõmûi pernye és cement ke-
verékébõl készítettünk el. A táró-
szint alatt mindkét központi akná-
ban újabb 5-5 m vastag légzáró
tömedékdugót készítettünk, majd
a légaknát a külszínig betemettük. 

A központi szállítóaknát az I.
ütemben csak tárószintig töltöt-
tük, hogy az aknán keresztül te-
gyük lehetõvé a táróvágat töme-
dékelés közbeni szellõztetését.
(Részletes leírás: Sallay Árpád a
Bányászati Lapok 2002. évi 4. szá-
mában közölt cikkében található.)  

A táró feltöltés után 2001-ben
betemettük a szállítóakna táró-
szint és külszín közötti 106 m mély
szakaszát. 

A feltöltést követõen mindhá-
rom függõleges aknát közúti „A”
terhelésre méretezett vasbeton le-
mezzel zártuk le úgy, hogy a vas-
beton lemezbe 1 m x 1 m méretû
utántöltõ nyílást alakítottuk ki. 

A felhasznált tömedékanyag
mennyisége a süllyedés miatti
utántöltésekkel együtt a központi
szállítóaknában 42190 m3, a cent-
rális légaknában 56104 m3, a
diagonális légaknában 32316 m3

volt.
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3. kép: Falazott gát gyorszáró ajtókkal

2. kép: Iszapgát beépített légcsatornával

1. kép: Elszennyezõdött vágattalp a II. szinten



technológiával, tekintettel arra, hogy a táróvágat egyes szakaszai lakótelepek alatt létesül-
tek. 

Az aknaudvar melletti meddõhányó rendezéséhez külön tájrendezési terv készült, amit
a bányakapitányság és szakhatóságok jóváhagytak és a társaság megvalósított.  

Az aknaudvarban lebontották azokat a speciális, bányászati tevékenységet szolgáló léte-
sítményeket és épületeket (aknatornyok, aknaházak, csörlõgépházak, fõszellõztetõk, hûtõ-
torony), amelyeket a késõbbiekben nem kívántak használni. (4. kép)

A társaság a telephelyet (fennmaradó létesítményeivel együtt) 2001-ben értékesítette. 
Zobák diagonális aknai telephely (11,9 ha-os terület) korábbi funkciója a kihúzó aknához

kapcsolódó tevékenységek (fõszellõztetés, metángáz lecsapolás, tûzelhárítást szolgáló inert
gáztelep ... ) kiszolgálása volt. 

A kihúzó akna és a kapcsolódó szívótorok betömedékelése 2000-ben megtörtént. Az ak-
naházat és gépházat (gépi berendezéseivel együtt) lebontották, majd a bontásokat követõ-
en az üzemudvart rendeztük.  

Ezt követõen a fennmaradt létesítményeket és az üzemudvar jelentõs részét (5,8 ha) ér-
tékesítettük. A Kõ-Szén Kft. megvette az iparterületen lévõ transzformátor állomást a vil-
lamos távvezetékekkel és berendezésekkel együtt. 

2002-ben az akkor még nem értékesített telekingatlant (6,1 ha) – a könnyebb eladható-
ság érdekében – megosztottuk. 

Béta aknai telephely (8,2 ha-os terület) a korábban önálló Béta bánya irányítói, kiszolgá-
lói központi telephelye volt. A 80-as évek végén bányák összevonásával került a komlói
széntermelõ üzemhez, majd késõbb a Zobák bányával együtt az erõmûhöz kapcsolták. A
föld alatti bányatérségek, illetve a kihúzóakna felhagyása még az integráció elõtti idõszak-
ban megkezdõdött, és 1996-ban a szállítóakna tömedékelésével fejezõdött be. 
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A külszíni bányabezárási tevé-
kenység fõbb jellemzõi 

A bányabezárási tevékenység
négy komlói telephelyre koncent-
rálódott: 

Zobák központi aknaudvar (30
ha-os terület). Ez az iparterület
volt a mélymûveléses bányászati
tevékenység központi irányító és
kiszolgáló bázisa, az itt mélyült ak-
nákon történt a kitermelt nyers-
szén (és feltárási meddõ) kiszállí-
tása, a személyközlekedés és az
anyagleadás. 

A föld alatti bányatérségek le-
szerelése és fokozatos lezárása a
jóváhagyott mûszaki üzemi terv
szerint még a termelési idõszak-
ban megkezdõdött és 2000. január
végéig befejezõdött. Ezt követõen
az aknák, késõbb a táróvágat
betömedékelése is megtörtént. Ez
utóbbi igen szigorú hatásfokkal és

1. ábra



A külszíni létesítmények el-
bontásának ütemezésénél figye-
lembe vettük a tervezett hulla-
dék-akkumulátorfeldolgozó inf-
rastrukturális igényét. A környe-
zetvédelmi engedélyeztetés siker-
telensége után azonban minden
külszíni létesítményt lebontot-
tunk.  

Az aknaudvarhoz közvetlenül
kapcsolódó meddõhányó rende-
zése és növénytakaró létesítése –
bányakapitányság és szakhatósá-
gok által jóváhagyott külön táj-
rendezési terv szerint – megtör-
tént. A helyreállított iparterület
volt aknaudvari része ipartelepí-
tésre is alkalmassá tehetõ, mivel
ivóvíz és villamos energia ellátása
gerincvezetékrõl illetve középfe-
szültségû hálózatról lehetséges,
illetve kiépíthetõ. (5. kép)

A Komló belvárosát jelentõs
mértékben elfoglaló altárói,
szénosztályozó iparterület (6,3
ha) a komlói bányák szénszállítá-
sát, valamint biztosító táróvágat-
hoz az anyagellátást szolgálta.
Korábban itt helyezkedett el a
kisvasúti rendezõpályaudvar és a
központi szénosztályozó, a hozzá
kapcsolódó MÁV vasúti pályaud-
varral. 

Az iparterületen gyakorlatilag
minden létesítményt és épületet
lebontottunk, továbbá a terep
rendezése is megtörtént. A feltárt
(nem jelentõs mértékû) talaj- és
talajvíz olajszennyezettséget
megszüntettük. (6. kép)

A korábban illetve a bontá-
soknál megrongálódott közmû-
vek helyreállításával, továbbá a
telekingatlan célszerû megosztá-
sával értékes belvárosi ingatlanok
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6. kép: A szénosztályozói iparterület a bontásokat követõ
tájrendezés folyamatában

5. kép: Béta aknai terület az üzemudvar és meddõhányó
rendezése után

4. kép: Zobák iparterület a bányászati létesítmények
lebontása és a táj rendezése után



jöttek létre, amelyek értékesítése (jelentõs mértékben az önkormányzat részére) már
megkezdõdött. 

Az iparterület része a Komlói Ipari Parknak, ezért a további területrészek értékesí-
tésére is reális esély van.

Összefoglalás

Társaságunk a komlói Zobák mélymûvelésû bánya bezárását a tervezett 2003. évi befe-
jezéssel szemben 2002 végéig elvégezte. 

Az 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) 36. §. (1) bekezdésben foglalt kötelezett-
ségeit, miszerint : „A Bányavállalkozó köteles a külszíni területet, amelynek használhatósága a
bányászati tevékenység következtében megszûnt vagy lényegesen korlátozódott, a mûszaki terv-
nek megfelelõen fokozatosan helyreállítani és ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas álla-
potba hozni, vagy a természeti környezetbe illõen kialakítani”, továbbá a 42. §. (2) bekezdés-
ben foglalt kötelezettségeit, miszerint „A hasznosításra nem kerülõ föld alatti bányatérséget
olyan állapotban szabad felhagyni, hogy az sem a környezetre, sem a felszínre veszélyt ne jelent-
sen.” a bányakapitányság által jóváhagyott mûszaki üzemi tervben foglaltakkal összhangban
a társaság teljesítette. 

A bányabezárási tevékenységet a bányahatóság és a szakhatóságok rendszeresen ellen-
õrizték. 

A mélymûvelésû bánya bezárásával összefüggõ felmondási-, végkielégítési-, bányászati
kereset kiegészítési és kártalanítási kötelezettségünket rendeztük, a kifizetéseket a hatályos
jogszabályokban és a kollektív szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen  teljesítettük, továb-
bi kifizetéssel nem számolunk.

Az elõzõekben ismertetetteket összefoglalva megállapítható, hogy a PANNONPOW-
ER Rt. a Zobák mélymûveléses bánya bezárásával kapcsolatos humán jellegû és mûszaki
kötelezettségeit, a vonatkozó jogszabályi elõírások betartásával,  gyakorlatilag konfliktus-
mentesen, a munkavállalói, és a szélesebb társadalmi környezet számára is elfogadható mó-
don teljesítette. 

KOLOZSVÁRI  SÁNDOR okl. bányamérnök, okl. villamos üzemmérnök, 1989-ben végzett a
NME Bányamérnöki Kar levelezõ tagozat bányamûvelõ szakán. Ezt követõen a Mecseki Szén-
bányák komlói bányaüzemében tervezési csoportvezetõ, majd mûszaki fõmérnökhelyettes volt.
Az 1993-as bánya-erõmû integrációt követõen igazgatóhelyettesi munkakörben dolgozik. 

PALLÓS PÉTER okl. bányamérnök, közmûépítõ szakmérnök 1969-ben végzett a Miskolci Ne-
hézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karának bányamûvelõ szakán. Pályafutását a Pécsi
Tervezõ Vállalatnál kezdte, mint mélyépítõ tervezõ. 1979-tõl Zobák aknán dolgozott, szellõzte-
téssel, tûzvédelemmel foglalkozott, majd 16 éven keresztül irányította a gázkitörés-elhárítást,
1999-tõl a Zobák aknai bányabezárási munkák tervezésében és a munkák irányításában vett
részt, mint tervezõ, illetve 2002-tõl osztályvezetõ.
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