
A kõbányák épülõ utakra várnak
(Bemutatkozik a COLAS-ÉSZAKKÕ Kft.)

CSEH ZOLTÁN közgazdász, ügyvezetõ igazgató (COLAS-ÉSZAKKÕ Kft., Tarcal)

A cikk a COLAS-ÉSZAKKÕ Kft. múltbeli és jelenkori tevékenysé-
gét elemezve bemutatja a kõ- és kavicsbányászat nehézségeit, fennmara-
dási küzdelmét és reménységét.

A COLAS-ÉSZAKKÕ Kft. „életútjához” hasonló utat járt be a
MECSEKKÕ Kft., BAZALTKÕ Kft. és PESTKÕ Kft. Egy-két év eltéréssel
privatizálták e cégeket is. A külföldi befektetõk (osztrák, német, francia)
minden egyes cégnél cserélték a technikailag és fizikailag elavult gépeket, be-

rendezéseket.
1991-ben az Állami Vagyonügynökség hozzájárult cégünk privatizációjához és az átala-

kuláskor az ÉSZAKKÕ Kft. nevet vettük fel. Még ugyanebben az évben a Vagyonügynök-
ség, három pályázó közül, a COLAS francia cégnek adta el üzletrészének ötven százalékát,
s így immáron tizenkét éve ebben a felállásban dolgozunk.

A COLAS S.A. a világ ötvenöt országában százhetven-száznyolcvan vállalatot mûködtet.
Tevékenysége fõleg útépítésre terjed ki, de emellett jelentõs kõ- és kavicsbányászattal is fog-
lalkozik. Az elmúlt esztendõben mintegy kilencvenmillió tonna követ és kavicsot bányásztak
ki a hozzá tartozó egységek bányáiból. Alkalmazottainak száma eléri az ötvenötezret.

Mint minden nagy szervezet, eléggé decentralizált irányítású. Ez azt is jelenti, hogy vi-
szonylag nagy önállóságot és lehetõséget ad mind a fejlesztés, mind a gazdálkodás vonatko-
zásában. Nagyon fontos, hogy a távlati célokat meghatározó beruházási munkákat részletek-
ben menõen egyeztetjük a tulajdonosokkal. Tulajdonképpen a privatizáció és az ezzel járó
tulajdonosváltás nem igazán jelentett óriási változást számunkra. 

A privatizálást megelõzõ években a kõbányászatban már jellemzõ volt a termeléscsökke-
nés. Az út- vasútépítési beruházásokat 1980-tól folyamatosan visszafogta a kormányzat, a kõ-
bánya vállalatoknál folyamatosan csökkenteni kellett a létszámot és a termelést ahhoz, hogy
túléljük a piacnélküli helyzetet. Ez azt jelentette, míg 1979-ben a cég üzemeiben összesen
mintegy hatmillió tonna követ termeltünk és adtunk el, addig ez 1992-re egymillió négyszáz-
ezer tonnára csökkent (1. ábra).

Ennek megfelelõen persze a létszám is jelentõsen fogyott. Amikor a francia cég megvá-
sárolta az ötvenszázalékos üzletrészt, ötszázhetvenegy ember dolgozott az Észak-magyaror-
szági Kõbánya Vállalatnál. Az elmúlt tizenkét év alatt ez az ötszázhetvenegy fõ kettõszázhu-
szonhat fõre zsugorodott. Idõközben mintegy három és félmilliárd forint összegnek megfe-
lelõ beruházási munkát valósítottunk meg. 1992-ben kezdõdött azzal, hogy az elhasználódott
rakodó-, kotró-, fúrógépeket kicseréltük, majd ezt követõen az üzemek nagyságától függõen
az utántörõk, osztályozó berendezések cseréjére került sor. Ezzel a fejlesztési folyamattal
nemcsak az elhasználódott gépeket pótoltuk, hanem korszerûbb berendezéseket is állítot-
tunk üzembe. A törõgépek mûszakilag modernebbek, az osztályozó berendezések hatéko-
nyabbak lettek, ezáltal jobb minõségû anyagot gyártanak. A gépek nagyobb hatékonyságúak
is, hiszen míg annak idején egy dömper szállítóképessége tíz tonna volt, addig a mostaniak
már negyven tonnát képesek szállítani. A rakodógép akkor másfél-három köbméteres kanál-
lal rendelkezett, napjainkban a kanál már hat köbméteres.
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A fejlesztések pozitívan hatottak a termelésre, az egy fõre esõ kõtermelés a tizenkét év-
vel ezelõtti három és fél, négyezer tonnáról az elmúlt esztendõben már tizenegyezer tonná-
ra emelkedett. 

A 2002-2003-as év fejlesztése a tarcali üzem teljes törõ és osztályozó rendszerének az át-
építése volt. A bányai üzemrészben építettünk egy új elõtörõt s ahhoz gyártó berendezést. Az
ezt megelõzõ években pedig a nógrádkövesdi kõbánya üzemben hajtottunk végre hasonló
fejlesztést, ahol két darab három-négy kilométer hosszúságú kötélpályát szüntettünk meg.
Három és fél kilométer utat is kellett építenünk, hogy a szállítás a kötélpálya lebontása után,
megoldható legyen. A telepen a vasútállomáshoz, lakóépületekhez közel lévõ osztályozó-
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1. ábra: A termelés, a létszám és a termelékenység változásai

rendszert megszûntettük,
ami a zaj és porszennyezés
szempontjából környezet-
kímélõ hatású volt. A bá-
nyában építettünk egy na-
gyon modern, korszerû tö-
rõ-osztályozó berende-
zést, ahol az elõforduló
UKZ (Útépítési Különle-
ges Zúzottkõ), UNZ (Út-
építési Nemes Zúzottkõ)
termék teljes palettáját
gyártjuk. Illetve a megren-
delõk igényei szerint elté-
rõ szemszerkezetû zúzott-
kõ-féleségeket is. A tarcali üzem látképe
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Idõközben a felsõ-magyarországi kõbányák sorsa is változott. 1977-85-ig egy vállalati
szervezeten belül dolgozott a Pestvidéki Kõbányák és az Északkõ. 1986. január 1-tõl 1996.
április közepéig a Pestvidéki Kõbányák különvált tõlünk, majd a COLAS cég a Hamberger
osztrák cégtõl megvásárolta a magyarországi üzletrészeket, így a pestvidéki kõbányákat is.
Azóta a nógrádkövesdi és a szobi üzemek a COLAS-ÉSZAKKÕ Bányászati Kft. üzemi egy-
ségeként dolgoznak.

A COLAS szakemberei eddig – s ez remélhetõleg a jövõben is így lesz – nem igazán avat-
koztak be a vállalati szervezetbe, nem voltak létszám leépítési diktátumok. Mindig a zúzott-
kõ értékesítési piac lehetõségeihez igyekeztünk alkalmazkodni a termeléssel és a termelõ
mûszakok számának megválasztásával. Igyekeztünk valamennyi üzemben az egymûszakos
termeléshez feltétlenül szükséges törzslétszámot kialakítani. A növekvõ, változó piaci igény
esetén pedig határozott idõre veszünk fel és alkalmazunk dolgozókat, arra az idõre, amíg a
kedvezõ piaci helyzet fennáll. Ilyen helyzet volt 2001-2002-ben, amikor az M3-as autópálya
továbbépítése elindult. Ez azt jelentette, hogy a recski üzemben második mûszakot, a tállyai
üzemben második illetve esetenként harmadik mûszakot is indítottunk. Ez a május és októ-
ber közötti idõszakban negyven-ötven fõs létszámnövekedést jelentett, ami éves szinten
húsz-harminc fõre alakult átlagosan.

Ma már nem ilyen idilli a kõ-kavicsbányászat helyzete. Sajnos az M3-as autópálya Polgá-
rig érõ 63 kilométeres szakasza befejezõdött. Folyamatban van még az M30-as építése Mis-
kolcig, de úgy tûnik e téren csúszások lesznek. Hiszen mi arra számítottunk, hogy 2003. no-
vember 30-ig elkészül, s a tállyai üzemben ismét alkalmazhatunk plusz létszámot, de sajnos
különbözõ körülmények miatt – mi úgy tudjuk –, hogy csak 2004. júliusában, vagy szeptem-
berében fejezõdik be az útépítés, így nem lesz szükség a második mûszak indítására.

Biztató, hogy az autópálya tovább épül Polgár és Görbeháza között, egy közel tizenhá-
rom kilométeres szakaszon, de úgy tûnik, hogy az idén zúzottkõre itt sem lesz szükség. Jelen-
leg a talajmunka és alépítmények készítése folyik, s 2004-tõl számítunk arra, hogy százhar-
minc-százötvenezer tonna körüli kõmennyiséget igényelnek ehhez a szakaszhoz. Hozzáte-
szem, hogy a Polgár és Füzesabony közötti szakaszhoz, a kiegészítõkkel (parkolókkal, lehaj-
tókkal stb.) együtt a két év alatt közel egymillió tonna zúzottkövet szállítottunk, s ez megle-
hetõsen bizakodóvá tette két üzemünket, Recsket és Tállyát.

A megrendelések elnyerése több körülménytõl függ, ilyenek:
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– a bánya és az építé-
si munkahely távol-
sága,

– a zúzottkõ minõsé-
ge (tisztaság, szem-
alak, kopásállóság,
nyomószilárdság),

– napi szállítási
mennyiség szem-
szerkezet szerint,
vasúti szállítási le-
hetõség,

– a zúzottkõ ára, 
Az aszfaltgyártásnak

meglehetõsen kötött
technológiája van. Külö-
nösen az ilyen nagyobb,
kiemelt munkákhoz aA recski bánya és feldolgozó üzem
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gyártás elkezdése elõtt minõsíteni kell a bányák köveit. Menetközben nem szívesen váltanak
az útépítõ cégek, hiszen akkor más recepturát kell összeállítani. Adott bányára elkészítik az
összeállítást, és a bánya annak megfelelõ arányú szemszerkezetû követ szállít. Azért van je-
lentõsége annak, hogy ha egy aszfaltkeverõ ráállt egy bányára, akkor onnan szállít egészen
addig, amíg egy más minõsítést nem alkalmaznak, illetve ha olyan munkákhoz gyárt aszfal-
tot, amelynek nincs akkora jelentõsége, mint az autópályának. Megjegyzem, hogy a két év
alatt nagyon fegyelmezetten, korrektül történt az autópályás kõszállítás. A Vegyépszer Rt. és
a Betonút Rt. részére szállítottunk. Az átvett kövek minõsítése folyamatosan történt, a szál-
lításnál különösebb fennakadások nem voltak, a számlák elszámolása és kiegyenlítése is kor-
rekt módon történt.

Sajnos a 2001-2002-es évek lendülete jelentõsen alábbhagyott. A múlt év elsõ hét hónap-
jában mintegy 1,4 millió tonnát adtunk el, 2003. I-VII. hónapban pedig alig több mint 1 mil-
liót; ez 29 %-os csökkenést jelent. Nem csak az autópálya miatt van így, hanem az a problé-
ma, hogy az új munkák kiírása eléggé késõn történik meg, ezekre rengeteg útépítõ pályázik
és a kivitelezésre rövid határidõket adnak. Ha megnyertek egy munkát és az elindult, akkor
gyakorlatilag rohamtempóban kell megvalósítani. Persze ebben az évben a szokatlanul hosz-
szú, hideg tél is hozzájárult a csökkenéshez, hiszen az útépítõk munkáját ez nagyban befolyá-
solta. Általában az a gyakorlat, hogy az év elsõ négy-öt hónapja pangást hoz az a kõ értéke-
sítésben.A múlt évben mintegy kétmillió hétszázötvenezer tonna követ volt lehetõségünk ér-
tékesíteni. Azért mondom, hogy „lehetõségünk”, hiszen a cég kapacitása valahol a hatmillió
tonna körül van. Csak a recski és a tállyai üzemek mentek hosszabb ideig két mûszakkal, ese-
tenként a szobi és a nógrádkövesdi üzemeink is ráálltak két mûszakra. Minden egyéb üze-
münk egy mûszakban mûködött.

2003. évben ismét leszálló ágba kerültünk – nem csak a COLAS-ÉSZAKKÕ, szinte min-
den hazai kõbánya – az említett elõzõ évi kétmillió hétszázötvenezer tonnával szemben két-
millió tonna eladására számíthatunk.

A megkutatott és rendelkezésre álló kõvagyon egy bányában sem fenyeget „kimerülés-
sel”.

Idõközben a cég terjeszkedett, újabb termelési egységekkel bõvült. 1997. január 1-tõl
visszavásároltuk a sárospataki kõbánya üzemet, amit 1980-ban könyvjóváírással – akkor még
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Mobil törõ

volt ilyen – a Vízügyi Igaz-
gatóságnak. Ez a hat-hét
fõs üzem kilencvenezer
tonna követ tud eladni
évente. Új a tiszatarjáni
kavicsbánya üzemünk,
amelyet 2002 májusában
vásároltunk a Tarján Ka-
vics Kft.-tõl. Ez egy pers-
pektivikus üzem, hiszen
reményeink szerint az Al-
föld kapujában található
bánya kedvezõ piaci felté-
telekkel tud majd dolgoz-
ni.

A mûszaki fejlesztés is
töretlenül folyik. Elõzõ év
április végétõl üzembe ál-
lítottunk egy olyan beren-
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dezést, amely lánctalpas, mobil rendszerû, röpítõ törõvel, vibrátorral és kihordó szalagokkal
rendelkezik. Ezzel a bontott betont és bontott aszfaltot tesszük újrahasználhatóvá. Ezzel
egyidejûleg négy üzemünkben is alakítottunk ki gyûjtõhelyet (Nógrádkövesd, Szob, Gyön-
gyös és Tarcal), ahol azoktól a partnerektõl fogadjuk a bontott beton és aszfalthulladékokat,
akik nem tudják máshol elhelyezni. Mi újrahasznosíthatóvá tesszük. Még rendelkezünk egy
útfelület-bevonó kis aszfaltozó berendezéssel is, amely egy vontató kamionból és magából az
aszfaltozó berendezésbõl áll. Ez jelenleg Svájcban dolgozik egy COLAS cégnek bérbe adva.

A társaság létszáma folyamatosan változott, a múlt évben az átlagos létszámunk 250 fõ
volt. Jelenleg 226 a foglalkoztatottak száma. Határozott idõre alkalmazott embereket most
nem foglalkoztathatunk, hiszen a zúzottkõ piac igénye kicsi, az üzemeinkben a késztermék
készletek lassan megteltek és így kénytelenek voltunk a termelést csökkenteni. A heti mun-
kaidõt harminckét órára csökkentettük, a pénteki napokon karbantartási munkákat vég-
zünk. Abban reménykedünk persze, hogy elõbb-utóbb, újra megindulnak az útépítési és út-
javítási munkák. Útjavítási igény egyébként bõven van minden bányánk térségében, mivel a
téli fagyok nagy kárt tettek az utakban. Ez nem meglepetés, hiszen minden évben bekövet-
kezik, de nem mindig van pénz ezeknek a károknak a rendbetételére. 

Visszatérve még a létszámra; 1991-ben 571 ember dolgozott a cégnél, 1996-ra ez a 250-
260 fõre csökkent. A gépesítés, a modernizálás szûkítette a munkavállalók számát, de már
néhány éve beállt az optimális létszám, s ez tartja magát, nem változik.

2003. I. félévben a törzslétszámot kénytelenek voltunk 10 fõvel tovább csökkenteni, úgy
tûnik, még nem zárhatjuk ki az év hátralévõ részében a további létszámcsökkentést. Az elõ-
zõ évi egy fõre jutó tizenegyezer tonnás termeléssel szemben még így is csak tízezer tonna
körüli egy fõre esõ termelés elérésére számíthatunk.

Úgy tûnik, a korábbi korszerûsítések, beruházások 2003-ban visszaütnek. Csökken a gé-
pek kihasználása, csökken az árbevétel, de az amortizációs és az állandó költségek marad-
nak. A kõbányaipari gépek speciális jellegük, méreteik miatt nem igazán alkalmasak szerke-
zetváltásra, más tevékenységek végzésére.

Hogyan lehet az ilyen éveket túlélni? Az élõmunka költségek csökkentésével. Nem ve-
szünk fel munkanélkülieket, felfüggesztjük, szüneteltetjük az elõirányzott bányatetõ lefedé-
si munkákat. Sajnos a gépi berendezések is megsínylik e helyzetet, csak a biztonsághoz és az
üzemeléshez kapcsolódó javítási, karbantartási munkákat végezzük el.

A termelés és értékesítés ingadozását befolyásolja az idõjárás is. Ennek megfelelõen ala-
kítjuk a munkarendünket immáron tíz éve. Január, február, március és december hónapok-
ban a törvényes munkaidõbõl egy kisebb részt dolgozunk le, s ebben a négy hónapban mint-
egy kétszáztizenhat órát takarítunk meg (2003-as adat!). Ezt a megtakarítást ledolgozzuk
azokban a hónapokban, amikor a zúzottkõre van kereslet, az idõjárás nem akadályozza ter-
melést és hatékonyabban tudunk dolgozni. Éves munkaidõalapot alkalmazva a törvényes
munkaidõt ledolgozzuk minden esztendõben. Ezt a dolgozóink megszokták, nincs belõle fe-
szültség. Az utóbbi hét-nyolc évben gyakorlatilag nincs fluktuáció. Az utóbbi két évben mind-
össze ketten hagyták itt a céget. Pedig a fluktuálódás pozitív hozadéka, hogy fiatalíthat a cég,
hiánya meg azt eredményezi, hogy fokozatosan öregszik a személyi állomány. Az elmúlt esz-
tendõben 47 év volt az átlagéletkor. 

Elmondhatom, hogy a kõ-, kavicsbányászok vágya egybeesik az útépítõk, szállítók és nem
utolsósorban a települések, városok lakosainak vágyaival. Mi kõ-, kavicsbányászok szeret-
nénk, ha ebben az évben is lenne lehetõség második, sõt harmadik mûszak indítására üze-
meinkben, hiszen ez azt jelentené, hogy nagyobb a pezsgés az országban és épülnek az utak.
Nagyon fontos az, hogy ez a tevékenység azok közé tartozik, amelyekhez minden összetevõ
megvan, hiszen az alapanyag, legyen az kõ, kavics, bitumen, cement esetleg vasszerkezet,
megtalálható az országban. A munkaerõ szintén készenlétben áll, sõt munkanélküliek bevo-
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násával fokozható a termelés, és végül, az útépítõ cégeknek is vannak útépítõ berendezése-
ik. Ezért lenne fontos, hogy épüljenek az utak. Arról nem is beszélek, hogy az új, elkerülõ
utak az emberek közérzetére is hatnak, hiszen mindenki elégedettséget érez, ha nincs kitéve
a jármûvek – s elsõsorban a nehézjármûvek – környezetszennyezõ hatásainak, a zajártalom-
nak.

CSEH ZOLTÁN okleveles közgazdász 42 éves munkaviszonyából 37 éve a kõbányászatbandol-
gozik, 1982-tõl az Északkõ igazgatója.
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A Bányászati Közlöny tartalmából

A 2003/3. szám (szeptember) közli:

A 2003. évi XVII. törvényt a földgázellátásról
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendeletet a földgázellátásról szóló 2003. évi XVII.

törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
a 118/2003. (VIII. 8.) Korm. rendeletet a szilárd ásványi nyersanyagok és a geoter-

mikus energia fajlagos értékének, illetve az érték számítására vonatkozó szabá-
lyoknak a megállapításáról (bányajáradék bevallás)

a 113/2003. (VII. 29.) Korm. rendeletet az Energiagazdálkodási célelõirányzat
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Nemesfém bányák Finnországban

Az Arctic Platinum É-Finnországban két
külszíni bányát nyit (Konttijarvi és
Ahmavaara) platina kitermelésre. Az ércet
helyben flotálással dúsítják, és a koncentrátu-
mot szállítják el további feldolgozásra. A cég
2002 augusztusában fejezte be a kutatásokat,
aminek eredményeként a Finnországban meg-
ismert teljes ércvagyonuk 400 t fém platinára
nõtt.

A svéd Riddarhyttan Resources megkapta
a szükséges engedélyeket külszíni és mélymû-
velésû bányák nyitására É-Finnország terüle-
tén. Az Suurikuusikko területen 8,3 Mt 6,1 g/t
aranytartalmú érc van. A teljes ércelõfordulás
a norvég partoknál kezdõdik, és Finnország
északi részén keresztül benyúlik Oroszország-
ba is. A telepen belül beágyazásokban igen
gazdag antimon és ezüst telepeket is találtak.
Engineering and Mining Journal 2002. szept. 2003. márc.
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