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Hazánk északi harmadkorú szénterületének legje-
lentõsebb része a borsodi szénmedence. Földtani szem-
pontból két különálló területre – Kelet-borsodi és Nyu-
gat-borsodi szénmedencére – bontjuk. A Nyugat-borso-
di, ózdi szénterület a megye határain túl terjed, déli
irányban egészen Szarvaskõ községig. E terület alapve-
tõen további két részre osztható, mégpedig egy kisebb
Ny-i és egy nagyobb K-i vonulatra. A keleti szénvonulat
jelentette az Ózd-vidéki bányászat fõ területét, melynek
része a bánszállás-királdi szénterület. A Királd és Cen-
ter környéki kibúvások alapján fedezték fel a széntele-
peket.

Fényes Elek 1851-ben kiadott geográfiájában mind
Centerrõl, mind pedig Királdról írja: „kõszénbányája
igen gazdag” és „gr. Nádasdy Tamás által haszonbérel-
tetvén terméke a betléri vasgyárba hordatik.” A korabe-
li feljegyzésekbõl e területen több bányáról tudunk; itt
termelt 1867-ben Liptay Samu, Schlosser Albert, Csiskó
Jakab, Binet József, általában a gömöri vasgyáraknak.
1886-ban Center határában létrehozták a „Melczer Gé-
za és társai Center-Királd Kõszénbányák” vállalatot,
mely a második és harmadik telepet mûvelte.

A Magyar Általános Kõszénbánya Rt. (MÁK) pesti
és bécsi tõke közremûködésével jött létre 1891. június
9-én, majd a Borsod-megyei Királdról indult el a hallat-
lan gyors fejlõdés útján. 1900-ban az ország barnaszén
termelésének 18 %-át, 1913-ban pedig 29 %-át szolgál-
tatta.

1893-ban mélyítették le a Hurokvölgyi lejtõsaknákat,
majd 1894-ben kezdték meg a 128 m-es Zsigmond füg-
gõleges akna mélyítését, mely Hertz Zsigmond nevéhez
fûzõdik. Királd az ország egyik jelentõs széntermelõ
központjává vált. A MÁV putnoki állomásától Királd
Albert-táróig iparvasút épült, melyet késõbb az új füg-
gõleges akna rakodójáig meghosszabbítottak. A vasút a
késõbbi Putnok-Eger vasúti szárnyvonal alapját képez-
te. A bányák fejlesztésével egyidejûleg elkezdõdött a
királdi bányatelep építése is. A széntermelés 1895-ben
már elérte a 230 ezer tonnát. 1908-ban az akna mellett
mosómû épült, és csak 1928-ban tértek át a száraz osz-
tályozásra. 

1883-tól 1900-ig a Hurokvölgyi lejtõs akna is ter-
melt, 1900 után egyedül a Zsigmond akna biztosította a
termelést mindhárom telepbõl. A kiterjedt föld alatti
terület miatt a szellõztetés javítása céljából légaknát
mélyítettek a Nagy-völgyben. 

A háborús évek közeledtével a termelési konjunktú-
ra hatására 1939-ben a királdi völgy tökszögi elágazásá-

nál a Zsigmond aknával azonos rétegvonalra telepítet-
ték a Géza lejtõsaknát, mely 1954-ig termelt. A II. Világ-
háború után a termelés további növelése érdekében a
Nyeste-völgyben további feltárások kezdõdtek Béke-tá-
ró néven. Ez azonban nem váltotta be a reményeket,
ezért 1959-ben bezárták. A Géza lejtõsaknai szénva-
gyon pótlására 1953-ban a Mocsolyáson, a völgy déli ol-
dalán lejtõsaknát létesítették, mely 1963-ig mûködött.

Az 1950-es évek elején az államosítás és a trösztösí-
tés után az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt (ÓSZT) ja-
vaslatára megkezdõdött a királdi szénbánya rekonst-
rukciója. 1951 december és 1953 november hó között
lemélyítették a 133 m mélységû Béke aknát, 1962-65 kö-
zött a Szabadság (Zsigmond) akna téglalap alakú szel-
vényét elliptikus formára építették át. Fentieket követõ-
en a Szabadság-aknát személyszállításra és meddõ szál-
lításra, a Béke aknát pedig szénszállításra használták,
ahol az új aknatorony és szállítógép kétcsillés szállítókas
felszerelését tette lehetõvé.

A felújított osztályozó üzembe helyezésére 1960-
ban került sor, mely a volt bánszállási bánya Péch Antal
táró még használható részének felhasználásával készült
el. A Béke-akna és szénosztályozó közötti kötélpálya
pedig a Nyeste-völgyi Béke-tárói függõkötélpálya átfor-
dításából valósult meg. A föld alatti villamos mozdony-
szállítást személyszállításra is alkalmassá tették. Királd
bánya rekonstrukciója 1968-ban fejezõdött be. A szén-
termelés technológiáját kezdetben a kamrafejtés, majd
fával, acéltámmal és süveggerendával biztosított front-
fejtések jellemezték. A 70-es évek elején Dobson önjá-
ró keretekkel és 2MK-E szovjet pajzsokkal biztosított
frontfejtésekkel folytattak kísérletet. A gépesített front-
fejtés a kedvezõtlen geológiai viszonyok miatt nem tu-
dott meghonosodni. 

A két bánya – Putnok és Királd – szomszédsága és a
Putnok bányában folyó fejlesztési programok Királd bá-
nya szervezeti felépítésében, majd jövõjében is változá-
sokat eredményeztek. 1974 és 1982 évek között a királ-
di bánya Putnok Bányaüzemhez tartozott, mint annak
egyik aknája, majd a széntermelés utolsó éveiben, 1982
és 1984 február 1. között Putnok Bányaüzem III. körle-
teként szerepelt. 1984. január 20-án a széntermelés
megszûnt és megkezdõdött a bánya bezárása. 

Ezzel azonban a több mint 100 éves bányászat nem
fejezõdött be, hiszen a Putnokhoz tartozó mocsolyási
függõleges akna révén tovább folytatódott. A mocso-
lyási függõleges akna biztosította azon feltételeket,
hogy a jelentõs szénvagyon, mely „Királd bõvítése” né-
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ven vált ismertté, Putnok bánya által lemûvelhetõ le-
gyen.

A putnoki bányászat az 1920-as években kezdõdött,
miután tisztázták a széntelepek fekvését. A Borsodi
Szénbányák Rt. 1923. április 20-án kezdte el a putnoki
(Velezd) lejtõsakna kihajtását, majd 1926-ban a függõ-
leges akna mélyítését. A gazdasági válság hatására a
munkálatok abbamaradtak, csak 1941-ben kezdõdtek el
ismét. Az elsõ csille szén 1943. május 3-án jött a felszín-
re. 1941-42-ben megépül a MÁV állomás közelében a
vasúti rakodó és szénosztályozó, melyet sodronykötél-
pálya kötött össze a bányával.

Az ÓSZT 1965-ben szénvagyon pótló beruházásba
kezdett. Ennek kapcsán lehetõvé vált napi 5-600 tonná-
ról 1000 tonnára növelni a széntermelést. A beruházás
elsõ sikere a magyar WOB önjáró pajzsokkal biztosított
frontfejtés beindítása volt 1972-ben, az „A” mezõben.
Az 50-es évektõl végzett kutatások 60 millió tonnás
szénvagyon lefejthetõségét helyezték kilátásba. 1974-tõl
az új vezetés – a Borsodi Szénbányák (BSZ) – is alkal-
masnak látta, hogy Putnok Bányát korszerû üzemmé
fejlessze, 1975-tõl sorozatos beruházások valósultak
meg.

1975-79. „Szállítási rekonstrukció” címen a 743 m
hosszú II. sz. lejtõsakna és a hozzá kapcsolódó fõszállító
vágatrendszer épült meg. Kéthatású, személy és teher
szállításra alkalmas gumihevederes szállítórendszert
szereltek a lejtõsaknába.

Az 1977-ben elkezdett „Putnok-Sajómercse fejleszté-
se” a szállítási kapacitás jobb kihasználását célozta. En-
nek kapcsán új üzemtér létesül a Királd-Mocsolyás
völgy elején, melynek tartozékaként elkészült a függõle-
ges akna, a fõszellõztetõ, a fürdõ és irodaház, a mûhely
és a föld alatti fõvízmentesítõ telep.

A „Putnok akna termelésének fejlesztése” c. program
keretein belül 1982-86-ban a Sajó folyót átívelõ „csõ-
híd” épült, mely az 1986-ban átadott széntároló bunker
rendszerhez kapcsolódott. Ezen beruházás részeként
szerezték be a III. széntelepre épülõ vastagtelepi front-
fejtés összes gépi berendezését is (Hemscheidt prog-
ram). Az 1965-tõl folyamatosan végzett beruházás (1,4
Mrd Ft) eredményeként a bánya éves termelése az
1970. évi 195 kt-ról 1986-ban 555 kt-ra emelkedett. A
III. telepben jelentkezõ, nem várt rendellenesség miatt
nem sikerült a kitûzött végsõ célt, az évi 1 millió tonnás
széntermelést elérni.

Az 1980-as évek közepétõl a bánya éves vesztesége
nõtt, 500-700 M Ft között ingadozott. 1991. január 29-
én kelt bírói végzés alapján megkezdõdött a BSZ felszá-
molása, közben Putnok Bánya helyzete tovább romlott.
A bányát a bezárás reális veszélye fenyegette. A
3530/1992/XI.12 sz. Kormányhatározat elõírta: „Figye-
lemmel a BSZ gazdasági helyzetére, a foglalkoztatási
problémákra, javaslatot kell kidolgozni a térségi bányá-
szat visszafejlesztésének ütemére, a szükséges intézke-
désekre.”

A borsodi bányák további sorsát illetõen három vál-
tozat fogalmazódott meg, melybõl Putnok Bányát ille-
tõen az alábbi valósult meg: A bánya állami vállalatként

befejezi termelését, és 1992. október 1-tõl vállalkozási
formában, költségvetési támogatás nélkül mûködik úgy,
hogy számára hõmennyiségben meghatározott erõmûvi
kontingenst biztosítanak.

1992. október 1-tõl a Putnok Bánya Kft (PB Kft.) el-
sõ, egyszemélyes tulajdonosa a BSZ Fa. volt. A BSZ fel-
számolása során a társaság 1994. február 1-én alapítói
határozattal a Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt
(BBVH Rt.) tulajdonába került. Ennek megfelelõen a
tulajdonosi jog gyakorlója és a „Puntok I” bányatelken
folyó bányászati tevékenység bányavállalkozója is a
BBVH Rt lett. 

A széntermelés gazdaságosabbá tételére a társaság
kidolgozta stratégiáját, intézkedések sorozatát hajtotta
végre: 

– legkisebb költséggel lemûvelhetõ területek felmé-
rése, 

– erre vonatkozó tervek kidolgozása, 
– jelentõs létszámleépítés, 
– ártéri rakodó átalakítása,
– kiszolgáló rendszerek korszerûsítése,
– fejtésbiztosító rendszer tipizálása.
A végrehajtott intézkedések eredményeként a szén-

termelés elérte a 0,5 Mt/évet, az eredményessége javult,
a veszteséget azonban – miként a hazai mélymûvelési
szénbányászatban – nem sikerült megszüntetni. Meg-
változtak a társaság továbbmûködésének feltételei. Az
alapfeltétel egyike továbbra is az energetikai szénhá-
nyad átvételének garanciája, a másik alapvetõ új feltétel
meghatározott mértékû támogatás folyósítása volt. A
következõ években számos kormányzati beavatkozás is
szükségessé vált.

1993. május 27-én megszületett a Borsodi Szénbá-
nyák visszafejlesztésérõl szóló 2014/1993/V.27./Korm.
határozat, benne a Putnok Bánya Kft.-t érintõ 2,7 PJ
erõmûvi szénszállítási kontingens, valamint a Foglal-
koztatási Alap intervenciós keretébõl kapott 115 M Ft
támogatás, melynek fejében a Kft 1995. dec. 31-ig leg-
alább 1040 fõ foglalkoztatását vállalta. A Kft. az 1993.
évet 325 M Ft-os veszteséggel zárta. A társaság 1994-
ben a kért támogatást nem kapta meg, ezért mûködését
csak az állami közbefizetési kötelezettség nem teljesíté-
sével tudta biztosítani, miközben a szállítói tartozás to-
vább növekedett.

A költségvetés általános tartalékalap terhére 1995.
évre 349 MFt állami támogatást biztosított
(2014/1955.T.26.sz. kormányhatározat). Ebbõl 160 M
Ft-ot a folyó mûködés finanszírozására, a fennmaradó
189 M Ft-ot pedig a felhalmozódott APEH és TB tarto-
zások törlesztésére lehetett felhasználni. Az 1994. de-
cemberi Kormány-BDSZ megállapodás Putnok Bánya
Kft. részére a következõ 3 évre 3,4 PJ, 1998-ra pedig 1,0
PJ energetikai szénszállítási lehetõséget biztosított.
1998-at a határozat bezáró évnek tekinti. A társaság
1997. év végére a keletkezett adósságot rendezte.

1998-ban vízbetörés következett be. A problémákat
rendezõ 119/1998/VI.17. sz. kormányrendelet lehetõsé-
get teremtett az elõkészítés folytatására és a továbbmû-
ködésre. Az 1998 évi támogatás további 2,4 PJ szén-

32 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 137. évfolyam, 2-3. szám



Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 137. évfolyam, 2-3. szám 33

mennyiségre vonatkozó hõár-kiegészítéssel összesen
978 M Ft volt. 

1997-ben a szénvagyon elõkészítését végzõ vágatok
elérték a bányatelek határpillérét, ám a szomszédos –
megkutatott – terület annak bõvítésére lehetõséget
adott. Így az ipari szénvagyon 3,58 Mt-ról 5,53 Mt-ra
emelkedett. A kialakult helyzet –
szakképzett munkaerõ, a berende-
zések technikai-mûszaki színvona-
la, elõkészített szénvagyon – 450-
500 kt évenkénti termelésre adott
lehetõséget. A további mûködés-
nek két alternatívája adódott:

Putnok III. lejtõsaknai beruhá-
zással létrehozandó üzemkoncent-
ráció és a teljes szénvagyon lefejté-
se 1999-2008 években, változatlan
szerkezetben, bõvítés nélkül a szén-
vagyon lefejtése 2003 végéig.

A lejtõsakna kihajtása az enge-
délyek beszerzése után elkezdõ-
dött, de a beruházás támogatása el-
maradt, a munkálatokat 1998 ele-
jén le kellett állítani. A 2163/1999
(VII.08) sz. kormányhatározat dön-
tött a széntermelés 2000 III. negyedévi befejezésérõl, egyút-
tal a munkavállalók újrakezdési támogatásáról.

A bánya fõfeltáró vágatainak pilléreiben visszaha-
gyott, gazdaságosan kitermelhetõ szénvagyon lemûve-
lésére 2000. augusztus l-én megalakult a Gömör-Szén-
Épker Kft, az újonnan kialakított „Sajómercse I” véd-
nevû bányatelken belül. Ezen a bányatelken belüli léte-
sítmények felhagyására a széntermelést követõen kerül
sor, a „Putnok I” bányatelken belüli létesítmények fel-
hagyása, a bánya bezárása 2000. júniusban kezdõdött,
és a mocsolyási függõleges akna betömedékelésével
2001. szeptemberében fejezõdött be.

Az „utolsó csille” szenet királdi Mocsolyás aknából
2000. szeptember 22-én hozták a felszínre. Az eltelt 57
és fél év alatt 13.922 kt barnaszenet termeltek ki, ebbõl
3.667 kt-t a Putnok Bánya Kft. Az összegyûlt vendégek
és a csillét kísérõ bányászok elõtt Kárpáti László okl. bá-
nyamérnök, a Kft ügyvezetõ igazgatója a következõ sza-
vakkal búcsúzott: „Tudtuk, hogy ez az esemény elõbb-

utóbb be fog következni. Tudtuk, hogy az 1999-ben a
borsodi barnaszén bányák bezárásáról megszületett
kormányhatározat megmásíthatatlan. Mégis egészen
más megélni, végigcsinálni a létszámleépítést, a vága-
tok, a termelõhelyek felhagyását, a bánya kiürítését, az
akna tömedékelését.”

Egy emlékszoba, két kopjafa, a befalazott bányabe-
járat, a néhány fontosabb adatot bemutató emléktábla
és a 38 bányaáldozat nevét feltüntetõ márványtábla em-
lékeztet Királdon az ózdvidéki szénbányászatra. Az em-
lékhely felszentelésekor a megjelentek meghatottan,
néhányan könnyezve, helyezték el koszorúikat, és a Bá-
nyászhimnusz hangjai mellett emlékeztek a bányászat-
ra, a bányában eltöltött évekre, a széncsatákra és azok
hõseire, a bányamunka szürke eminenciásaira és mond-
tak utolsó Jó szerencsét!

Felhasznált irodalom:

200 éves a borsodi szénbányászat 1786-1986
Beszámolók a Putnok Bánya Kft éves-negyedéves munkájáról
Kormányhatározatok, rendeletek a bányabezárásokkal kapcsolatban,
Monográfia: Putnok Bánya mûködése 1982-l987, l988-1992
Putnok Bánya Kft mûködése 1992-1998

Helyreigazítás
Lapunk 2004/1. számának 41. oldalán, a Borsodban történt címû beszá-moló 2. bekezdésében gépelési hiba

miatt a Lyukó-Pereces alagútban történt szerencsétlenség évszáma (1974) helytelenül jelent meg, a szomorú
esemény 1947-ben történt.

A hibáért tisztelt Olvasóink elnézését kérjük.

Szerkesztõség


