
A szénelõfordulás földtani bemutatása

A Magyarországon több helyen található fiatalkorú
barnaszén, a lignit: a Mátra és a Bükk hegység D-i
területein, továbbá aDunántúlon Várpalotán és Torony
térségében.

A Mátra déli lejtõitõl a Budapest-Miskolc vasútvo-
nal mentén, továbbá a Zagyva és Tarna patakok völ-
gyeiben több mint 40 km hosszúságban, helyenként 8-
12 km szélességben helyezkednek el lignittelepek. A
Mátra és a Bükk hegység lábánál kialakult lignittelepek
a földfelszínhez közel helyezkednek el (40-120 m
mélységben) 1-14 m vastagságban, tehát a mai isme-
retek és körülmények szerint gazdaságos külfejtéses
technológiával kitermelhetõk.

A lignit keletkezése az újkor pliocén korszakára
tehetõ, azaz kb. 5-10 millió évvel ezelõttre. Ebben az
idõszakban hatalmas mocsaras területek alakultak ki,
amelyekben buja, dús növényzet, hatalmas erdõk jöttek
létre, és a földmozgások során a földalatti elszenesedés
lehetõvé tette a lignittelepek kialakulását.

Belsõ szerkezetük inhomogén: szén (lignit), szenes
agyag és agyag, továbbá homokrétegek települnek egy-
másra változó vastagsággal. Több helyen a telepek szét-
válnak, �seprõs� alakban jelennekmeg (pl. Bükkábrány
és Vizsla térségében). Domináló a 6-8 m-es telep-
vastagság. A fedõösszlet is rendkívül heterogén: agya-
got, agyagos homokot, esetenként homokkõ padokat,
valamint feszített vizet tároló, 2-30 m vastag homokot
találunk benne. A fekükõzet szintén változó: agyagból,
agyagos homokból és vizet tároló homokrétegekbõl áll.
A lignit minõségét a következõ néhány adat jellemzi:
átlagos nedvességtartalom 43-49%, térfogatsúly
(sûrûség) 1,22-1,35 t/m3, átlagos fûtõérték 5860-6700
kJ/kg, hamutartalom 22-24%, és telepdõlés 3-6o.

Mind a fedõben, mind a feküben elhelyezkedõ ho-
mokrétegekben elõforduló víz általában ivóvíz minõ-
ségû, de helyenként tartalmaz vasat és ként is.

A talajmechanikai vizsgálatok alapján a fejtett
rétegek általában könnyen és közepesen jöveszthetõk.
Kivételt képeznek a helyenként elõforduló homokkõ-
padok. A külfejtéseknél a munkaszintek teherbírása és
a rézsûk állékonysága nagyon fontos tényezõ (legalább
1 kg/cm2 teherbírásúnak kell lenniük a munkaszin-
teknek). Ezt csak a kellõ idõben elkezdett víztelenítés-
sel tudják biztosítani. A lignittelepekben szerencsére
vetõk, tektonikai zavarok ritkán fordulnak elõ.

A bányászkodás története

Történeti szempontból három, jól elhatárolható
medencét vizsgálhatunk a mátra-bükkaljai lignitbá-
nyászat történetében: a rózsaszentmártoni, a gyöngyös-
visontai és a bükkábrányi területeket.
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Volt egyszer egy � Mátraaljai Szénbányák
DR. SZABÓ IMRE okl. bányamérnök, ny. fõmérnök (Gyöngyös),MARTÉNYI ÁRPÁD okl. bányamérnök, szakfõtanácsos, SZÉSZEK,

VADÁSZ ENDRE okl. közgazda, felszámolóbiztos, SZÉSZEK/REORGRt.

Abból az alkalomból, hogy a Heves Megyei Bíróság 2001. december 12-én
befejezettnek nyilvánította a Mátraaljai Szénbányák felszámolását, a szerzõk
bemutatják a több mint 100 éves mátra-bükkaljai bányászat történetét. Mind a
mélymûvelésû, mind a külfejtéses bányászatban elemzik a mûszaki tech-
nológiák változását, fejlõdését. A teljesség igénye nélkül közlik egy-egy idõszak
termelését, gazdaságossági mutatókat. Egy-két kiemelkedõ eseményrõl is beszá-
molnak. A közölt bõ irodalomjegyzék alapján az érdeklõdõk a részletekrõl is
tájékozódhatnak.
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Rózsaszentmárton és környéke

Rózsaszentmártonban (régi nevén Fancsal) 1890-
ben Dobrányi Kornél és Laczik János kezdett el bá-
nyászkodni kezdetleges technológiával. A lignitkibúvá-
sok környékén, követve a telepeket, vágatokat hajtot-
tak, fával biztosították és kezdetleges kamra-pillér
fejtésszerûen csákánnyal, lapáttal, egyéb szerszámokkal
dolgoztak. A lignitet a bányából kisvasúti szállítással jut-
tatták ki, majd lovas kocsikkal továbbították a falu
lakossága részére és a környékbeli falvakba is, késõbb
szeszfõzdékhez és a malmokhoz is szállítottak. A lignit
fás szerkezetû, gyenge fûtõértékû, fiatalkorú szén, na-
gyon hasonlít a tûzifára, így nem jelentett nagy prob-
lémát az eltüzelése.

Az 1900-as évek elején a salgótarjáni bányaképvise-
let költségén a medencében kutatásokat végeztek és
gazdag lignittelepekre leltek. Ennek ellenére a Nógrádi
Szénbánya Részvénytársaság a lignittelepek feltárására
nem kötött szerzõdést a kisvállalkozókkal, gyakorlatilag
nem fektetett tõkét a vállalkozásba. A környék lakossá-
ga szívesen használta tüzelõanyagként a lignitet, és nagy
érdeklõdést mutatott a rózsai lignit iránt.

1904-ben Hatvan városában villamos áramot ter-
melõ telepet létesítettek, és kipróbálták a lignit eltü-
zelését. A lignit kedvezõ tüzelõanyagnak bizonyult, és
mind több és több lignitet igényeltek. Rózsaszent-
márton és Hatvan között a távolság 15 km, tehát gaz-
daságos lett a �centrálénak� az olcsó tüzelõanyag.

Emellett a �rózsai szén� közkedvelt lett a környéken
is. Az I. világháborút megelõzõ években az éves ter-
melés elérte a 80 tonnát, majd 1914-1917 között a ter-
melés visszaesett.

Az I. világháború után a Rádi-féle bánya új tulaj-
donosa, a Gyöngyöspatai Kovaföld Mûvek Rt. felis-
merte a lignit jelentõségét, kutatásokat végzett és Szücsi
térségben is lignittelepeket fedeztek fel. Elõrelátóan
kiépítette az Apc községi vasútállomást, ezzel lehetõvé
tette, hogy Apcról vonattal lehessen szállítani Pásztóra
és más térségekbe a lignitet. Közben létrejött a
Mátravidéki Szénbányák Részvénytársaság is, és továb-
bi 120 kutatófúrást végeztek és újabb lignittelepeket
fedeztek fel.

Rózsaszentmártonban 1917-1918-ban üzembe he-
lyeztek egy szénnemesítõt, ahidrálót, ahol a lignit
nedvességtartalmát csökkentették, így a minõsége -
30�50%-kal javult. Nemesítéssel 3000�3600 kkal/kg
(12500�15000 kJ/kg) fûtõértékû lignitet tudtak a lakos-
ság számára adni.

1920-ban elkészült az Apc-Zagyvaszántó vasútál-
lomás és a bánya közötti drótkötélpálya (6 km), amely
forradalmasította, olcsóbbá, könnyebbé tette a szál-
lítást. 1918-ban 21 850 t, 1924-ben 34 900 t volt a ter-
melés. 1927-ben 5 lejtõsaknát és több szellõztetõ füg-
gõleges aknát mélyítettek a medencében, a szén-
bányászat fejlõdése lendületet vett. A rózsai lignitre hat
elektromos áramfejlesztõ telep, tíz szeszfõzde, négy
gõzmalom, két cukorgyár, nyolc egyéb üzem létesült,
ezen kívül a környékbeli falvak is mind több és több lig-
nitet igényeltek.

Történeti visszatekintésünk nem lenne teljes, ha
nem írnánk le, hogy 1920-ban a selypi téglagyár bányát
nyitott Pernyepusztán (1949. március 15-tõl Petõfi-
bánya). Kisgombos határában függõleges aknát mé-
lyítettek, Nagyréde és Kisréde határában, továbbá
Gyöngyöstarjánban is bányát nyitottak. 1939-ben kez-
dõdött el a Mátravidéki Erõmû (Lõrinci Erõmû)
építése. A 128 MW teljesítményû erõmû barnaszén- és
lignittüzelésre épült. 1945-ben a majdnem kész erõ-
mûvet, illetve berendezéseit leszerelték, mert jóvátétel
fejében elszállították a Szovjetunióba. 1947-ben újra
kellett gyártani és szerelni a berendezéseket, és csak
1949-ben indulhatott az erõmû. Az erõmûben naponta
2500-3000 t lignitet tüzeltek el. A Mátravidéki
Szénbányák Rt. nagy beruházásokba kezdett, hogy
Pernyepusztán európai szinten is egy korszerû bánya
valósuljon meg. A megkutatott területen 40-50 millió
tonna lignit volt, a telepek vastagsága elérte a 4-8 m-t.
1942 júliusában megkezdték a bányanyitást, és 1944.
július 1-jéig 1500 m vágatot hajtottak ki. 1952 ok-
tóberére elkészült a 4669 m hosszú, 5,9 m átmérõjû
altáró.

Szücsi térségében történt kutatások eredményeként
az 1950-es évek elején indították be a Szücsi X-es és
Szücsi XI-es aknát.

Gyöngyös és környéke

Gyöngyöstarjánban 1920-1921-ben már mûködött a
�Hella� féle bánya, amelynek 50 m-es lejtõsaknája és
egy 15 m-es függõleges aknája volt. Tulajdonosa a
Gyöngyöstarjáni SzénbányaRt. volt. A bánya 1920-1923
között évente 6000 tonna lignitet termelt. A tõke-
szegény vállalkozás 1924-ben megbukott. 1936-ban
Atkár határában szintén kísérleteztek lignittelepek
feltárásával, de az ártézi víz feltörése ellehetetlenítette a
bányanyitást. 1919-ben Gyöngyös térségében a Szurdok
part két oldalán nyitottak bányát. A Kovács-Silbermann
bánya 1920-tól 1925-ig mûködött. Salgótarjánból
érkezett mûszaki szakemberek és bányamérnökök
segítettek a feltárásnál, a bányanyitásnál és az üze-
meltetésnél. 1921-ben a Gyöngyös Városi Széntermelõ
és Értékesítõ Rt. nyitott bányát, majd a Gyöngyösi
Szénbánya és Téglagyár Rt. vette át a bányát, amelynek
az évi termelése 30 000�40 000 tonna volt. 1926-ban a
gyár saját áramfejlesztõ telepet létesített, amelynek
többlet elektromos áramát Gyöngyös város vette át.
1921-1931 között évi 40 000 t lignitet termeltek a Szt.
Borbála és Szt. Ferenc bányákból. 1932-ben a bánya és
a gyöngyösi vasútállomás között kötélpálya létesült a lig-
nitszállítás megkönnyítésére.

A II. világháború idején a bányák nem termeltek
folyamatosan. 1944. augusztus végén már a gyöngyösi
bányákat megvette a Salgótarján Kõszénbánya Rt. A II.
világháború idején a mátraaljai lignit helyet kapott a
magyarországi szénféleségek között, amelyet késõbb is
megõrzött. 1945 elejétõl Reisz János, a bánya ügy-
vezetõje nagy hozzáértéssel szervezte amunkát, és bein-
dult a termelés. A Reisz-féle bánya az államosítás után
1948-ig üzemelt.
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1949-ben új aknát mélyítettek a térségben: a Gyön-
gyösi XII-es aknát. Az akna létszáma 1950-benmár 500
fõ volt, a 60-as évek elején elérte az 1200 fõt is. A napi
termelés kezdetben 300 t volt, késõbb meghaladta az
1 200 tonnát. A mindvégig korszerû technológiával ter-
melõ bánya (F-4 vágathajtógép, páncélpajzs, szalagszál-
lítás) tovább fokozta a lignit utáni keresletet.

A 60-as évek közepére az akna ásványvagyona
kimerült, a Gyöngyösi XII. aknát 1967-ben bezárták.
Idõközben azonban, a XII. aknától nem messze a fel-
színközeli telepek fejtését külszíni mûveléssel
megkezdték. Az ecsédi külfejtés, amely 1957-ben lépett
termelésbe, ekkor átvette a XII. akna létszámát és ter-
melésbeni szerepét. 1963-banmár meghaladta az 1 mil-
lió tonnát a termelés. A technológia rohamosan
fejlõdött, itt alkalmaztak elõször NDK-ból származó
speciális külfejtéses gépeket. Tulajdonképpen az ecsédi
külfejtés tekinthetõ a nagyüzemi külfejtéses szén-
bányászat elõdjének és megalapozójának.

Ebben az idõszakban következett be a Mátraaljai
Szénbányáknál is az igazi szerkezeti átalakulás. A föld-
alatti üzemek sorra bezártak, a külfejtések vették át a
vezetõ szerepet.

Az ecsédi külfejtés 1957-73 között közel 16 millió
tonna szenet termelt. Kifutásával párhuzamosan már
elkezdték a visontai külfejtés nyitását, amely már 1969-
ben termelésbe lépett. Erre azért is szükség volt, mert
egy 1965-ben született Gazdasági Bizottság-i határozat
alapján a térségben egy 600 MW teljesítményû erõmû
épült, amelynek a fûtõanyagát az évi 8 Mt kapacitásra
tervezett külfejtés adta.

A visontai külfejtés (késõbb a keresztségben a fran-
cia kommunista párt egykori vezetõjérõl a Thorez nevet
kapta) a Mátra D-i lábánál lehatárolt mintegy 200 mil-
lió tonnás ásványvagyonra települt. A jelentõs ásvány-
vagyon és a tervezett termelési szint egy modern bánya
kialakítását tette lehetõvé, ill. szükségessé. Az elmúlt
több mint 30 évben megközelítõen 120 Mt lignitet ter-
meltek ki errõl a területrõl.

A bánya tulajdonosa 1992-ben megváltozott. A
szénbányászat szerkezetátalakítása során a visontai
külfejtés a Mátrai Erõmû Rt. tulajdonába került, és ma
is évi 3,5-4,0 Mt erõmûvi lignitet termel.

Bükkábrányi térség

Bükkábrány, Emõd,Mezõkeresztes,Mezõnyárád és
Vatta községek között, a 3. sz. fõútvonal mentén 1962-
tõl kezdõdõen 1022 db kutatófúrást mélyítettek, ame-
lyek értékelése alapján megállapították, hogy több mint
fél milliárd tonna kitermelhetõ lignit van a térségben
6800 kJ/ kg átlagos fûtõértékkel, 21% hamutartalom-
mal, 45% nedvességtartalommal, 1,3-1,4 t/m3 térfogat-
súllyal. A lignittelepek fejtését alacsony költségû külfej-
téses technológiával tervezték. 1975-ben 20 millió Ft
beruházási összeg ráfordítással évi 20 millió tonnára
tervezett célbánya épült volna egy 2000 MW teljesít-
ményû erõmû üzemeltetéséhez.

Ezt a tervet azonban nem valósították meg, az
eocén program szorította háttérbe.

1985-ben az ország szénellátása veszélybe került,
ezért elhatározták, hogy a bükkábrányi területen
100.000 t/év kapacitású külfejtést nyitnak, amelybõl a
lakosság lignit igényét kielégíthetik. A Mátraaljai
Szénbányák szakemberei a külfejtés beruházását azon-
ban úgy irányították, hogy 1989-re a bükkábrányi külfej-
tés évi 3 millió tonna lignitet tudott kitermelni, és
bekapcsolták a Mátrai Erõmû tüzelõanyag ellátásába.
A visontai bánya mellett ma is ez jelenti a Mátrai Erõ-
mû tüzelõanyag bázisát.

A technológia fejlõdése

A térségi bányamûvelés technológiája a kismélységû
földalatti bányáktól a nagyteljesítményû külfejtésekig
nagy utat tett meg. Itt most csak a vágathajtás és a fejtés
területén elért eredményeket mutatjuk be.

Vágathajtás

A trapézácsolat 1950-es évekig szinte egyedu-
ralkodó volt a mátrai lignitbányászatban. Petõfibánya
beindításával a helyzet gyökeresen megváltozott. Mint
már korábban is írtuk, az 5,9 m átmérõjû altárót
betonidomkõvel biztosították. Mind a fõszállító, mind a
fõlégvágatokat is 3,1-3,8 m átmérõjû körszelvényben
hajtották és betonidomkõvel biztosították. A fejtési
szállító és légvágatok 2,8-3,5 m átmérõjûek voltak, és a
nyomásviszonyok miatt 10-15 cm átmérõjû, 30-40 cm
hosszú fenyõ és keményfa idomokkal (klocnikkal)
falazták a vágatokat. Ezen falazóanyag elõnye éppen
rugalmasságából eredõen abban volt, hogy több alka-
lommal is fel lehetett használni. A nyomás követ-
keztében egy-egy fejtés befejezése után a vágatok
szelvénye a kör helyett tojásalakú, vagy amorf lett, de
jól lehetett közlekedni, és a szállítószalag is elfért ben-
ne. A faidom biztosítási mód jól bevált, és az üzem
bezárásig szívesen alkalmazták. Érdekes módon a
rózsaszentmártoni, a szücsi és a gyöngyösi bányákban
kevésbé terjedt el.

A TH gyûrûkkel is folytak kísérletek, de a vágatok-
nak csak mintegy 20-30%-át biztosították vasszer-
kezetekkel, a többi résznél vagy betonidomkõ, vagy
trapézácsolat és sok esetben faidom biztosítás volt.

E fejezetnél szólunk a gépi vágathajtásról is, amely
forradalmasította a feltáró, szállító és légvágatok kihajtá-
sát. 1956 után az F4-es vágathajtó gépek a petõfibányai
és a rózsai medencében nagyon elterjedtek, és alkalma-
zásukkal kiváló eredményeket értek el. Volt olyan hónap,
hogy 600 méter vágatot hajtottak ki F4-es géppel.
Rendszeres alkalmazásuk a bányák bezárásáig tartott.

Fejtés

A kamra-pillér fejtés volt az uralkodó a lignit-
bányászatban. Frontfejtési kísérletek 1950-tõl minden
üzemben voltak, a tapasztalatok azt mutatták, hogy az
50-60 m homlokhossz esetében a legkedvezõbbek a
fejtési nyomásviszonyok. A négymezõs frontok ter-
jedtek el, azaz az omlasztásos frontfejtés. A láncos von-
szoló az elsõ mezõben volt, amire rárobbantásos mód-
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szerrel fejtették a lignitet. A fejtési szállítóvágatban lán-
cos vonszoló-csille vagy gumiszalagos szállítás volt.

1958-tól az Ursitz-féle hidraulikus páncélpajzsok
mûködtek a frontfejtéseken, ahol biztosítva volt a 300-
300 m-es kifutási hossz. Minden üzemben alkalmazták
a pajzsbiztosítást, korszerû és biztonságos volt. Az
1960-as években Csehszlovákiában és Romániában is
mûködtek az Ursitz-féle pajzsok.

1959-1960-ban az ecsédi külfejtésen a lignit fejtése a
mélybányászatban meghonosodott frontfejtéshez ha-
sonlóan történt, csak nagyobb homlokhosszban. A be-
épített láncos vonszolóra rárobbantották a lignitet, és
innen 800 vagy 1000 mm-es hevederes gumiszalagon
szállították tovább.

1961-tõl ez a fejtési mód megszûnt, és nagy teljesít-
ményû kotrókkal termelték a lignitet.

A letakarítás már a kezdetben is nagy kotrókkal tör-
tént és a meddõ külsõ hányóba került, de amikor a szé-
nelésmár a külfejtés szélességében �elõrehaladt�, és volt
hely a kiszenelt területen a meddõ elhelyezésére, akkor
már a belsõ hányó kialakítását alkalmazták, vagyis a le-
takart meddõt a kiszenelt területre töltötték vissza.

Visontán és Bükkábrányban mind a letakarításnál,
mind a lignitfejtésnél elõször a szokásos technológiát al-
kalmazták, majd évtizedekig a párhuzamosmûvelést ré-
szesítették elõnyben.Mamár a telepviszonyoktól függõ-
en mindig a gazdaságosabb megoldást alkalmazzák. A
közvetlen átrakásos technológiát elõször Visontán hasz-
nálták. Ez azt jelentette, hogy a
jövesztett meddõt közvetlenül a ki-
szenelt területre juttatták vissza há-
nyóképzõgép és szalagkocsik alkal-
mazásával. Ez a leggazdaságosabb
technológia, de kötött, csak egy-egy
jól tervezett termelési és szerelési
rendszerben használható. A vison-
tai sikerek után Bükkábrányban is
alkalmazzák.

A bányamûveléssel párhuza-
mosan szólni kell az elõvíztelení-
tésrõl is, hiszen a nagy berende-
zések csak olyan munkaszinten
dolgozhattak, ahol az 1 kg/cm2

nyomószilárdság biztosítva volt,
amit csak 3-4 éves megelõzõ víz-
telenítéssel lehetett elérni. A
vágatos víztelenítés után fokoza-
tosan az ejtõkutas, majd a szûrõ-
kutas és a közvetítõréteges vízte-
lenítés honosodott meg, amit a
mai napig is használnak. A vízte-
lenítõ kutak összes vízhozama 22-
30 m3/perc. 30-40 év alatt a gé-
pészeti berendezések fejlesztése
is igen jelentõs volt. A külfejtéses
bányászat gépesítettsége meg-
közelíti a 100%-ot. A távolsági
szalagok hossza 3500 m körül
van, teljesítményük 6750 t/ó, se-

bességük 5,24 m/s. A hajtásrendszerek teljesítménye
4x630 kW, a véghajtásoké 2x630 kW. A hevederszé-
lességek 1400 mm-rõl 1600 mm-re, 1800 mm-rõl 2000
mm szélességre emelkedtek. A szalaggörgõk átmérõ-
je, felfüggesztése is megváltozott, korszerûsödött. A
letakarításnál és a széntermelésnél a legmodernebb
keletnémet gépeket alkalmazták.

Az egész diszpécserrendszer, az automatika és a
vezérlés is a legmodernebb számítógépes rendszerrel
egészült ki.

Termelés- és létszámadatok

Amennyiben eltekintünk a Rózsaszentmárton
környékén 1920 elõtt üzemelt kisebb-nagyobb bányák-
tól, az igazában vett üzemszerû (nagyüzemi) termelés
1920 után indult meg, mind a szentmártoni, mind pedig
a gyöngyösi területen.

Ezen a területen a földalatti bányákban és � a kõ-
szénbányászatban elterjedt kifejezéssel élve � a peremi
külfejtéseken 1974-ig folyt termelés, ezután már csak a
visontai, majd a bükkábrányi nagy, mondhatni klasszi-
kus külfejtések üzemeltek.

Az 1920-1974 közötti idõszak termelési és teljesít-
mény adatait az 1. táblázatmutatja be.

A két nagy külfejtési terület (Visonta és Bükkáb-
rány) adatai a 2. táblázatban szerepelnek.

Mélymûvelés Külfejtés ÖsszesÉv Termelés Teljesítmény Termelés Teljesítmény termelést t/mûszak t t/mûszak
1920-ig 26.153 0,70 � � 26.153
1921-1930 620.801 0,67 � � 620.801
1931-1940 1.706.652 0,86 � � 1.706.652
1941-1949 1.254.710 0,90 � � 1.254.710
1950-1960 13.792.357 1,25 1.182.652 3,60 14.957.009
1961-1970 6.706.315 1,26 13.593.940 4,79 20.300.255
1971 � � 4.025.222 7,08 4.025.225
1972 � � 5.181.568 8,40 5.181.568
1973 � � 6.466.903 11,05 6.466.903
1974 � � 5.765.273 11,68 5.765.273

Visonta Bükkábrány
Meddõ Szén Teljesítmény Meddõ Szén Teljesítmény
Em3 Et szén t/mûszak Em3 Et szén t/mûszak

1964-
2000 1 196.860 153.833 7,87-11,68
1985-
2000 137.677 40.461 5,31-8,57

1. táblázat
Széntermelés és az összüzemi teljesítmények

1920-1974 között

(Figyelem: 1920 és 1970 között tíz éves, utána éves idõszakok)

2. táblázat
Visonta és Bükkábrány termelési és teljesítmény adatai



Visontán 1964-tõl 2000-ig 1.196.860.000 m3 meddõt
takarítottak le, a széntermelés pedig 153.833.000 tonna
volt. Az átlagos letakarítási arány: 7,78 m3/t.

Bükkábrányban 1985-tõl 2000-ig 137.677.000 m3

meddõt takarítottak le és 40.461.000 t szenet termeltek.
Az átlagos letakarítási arány 3,4 m3/t volt.

Bükkábrányból az évi 3-4 millió tonna lignitet vasúti
kocsikkal szállították Visontára és tüzelték el a 836MW
teljesítményû erõmûben.

A Mátraaljai Szénbányák összlétszáma 1965-ben
7370 fõ volt, 1988-ra 7000-re csökkent. Az integráció
után, 1995-ben a Mátraalaji Erõmû Rt. létszáma 4300
fõ volt, ebbõl a bánya létszáma 2060 fõ volt.

Események, érdekességek a Mátraaljai Szénbányáknál

Bányászaton kívüli tevékenység

A mélymûvelésû bányák bezárása után a felszaba-
duló létszám elhelyezése, foglalkoztatása gondot jelen-
tett. A külfejtésekenmindenkit nem lehetett elhelyezni,
ezért újabb és újabb munkalehetõségek felkutatása,
meghonosítása volt a cél.

Az országban beindult a gázprogram, villamos
távvezetékek épültek, igény volt a hétvégi pihenõházak-
ra (faházakra), elkezdték a paksi atomerõmûvet
építeni, különbözõ alkatrészek gyártására is szükség
volt, elkezdõdött az eocén programmegvalósítása is stb.
AMátraaljai Szénbányák vezetõmérnökei és közgazdá-
szai a petõfibányai gépüzemben, a vegyes üzemben, az
ecsédi külfejtéses bányaüzemben, Visontán a gépüzem-
ben a korábban említett beruházásokhoz gyártottak,
szereltek, így gyakorlatilag a széntermelés mellett kiala-
kult egy önálló, szénen kívüli tevékenység, melynek ter-
melése 1980-1982 között már árbevételben meghaladta
az évi 1 milliárd forintot, az elért eredmény pedig 100
millió Ft körül volt.

Az exporttevékenység is kedvezõen alakult az 1980-
as évektõl. Az NDK-s hányóképzõgépek részegységeit
gyártották és szerelték dolgozóink, ahol különbözõ
helyszíneken 50-60 munkás is dolgozott.

Jugoszláviába rézsûhidat gyártottak és szereltek, az
olasz Fiat Allis cég részére itthon gyártottak kotró és
dózer alkatrészeket.

A nagy külfejtési berendezések átvonultatása
Visontáról Bükkábrányba

A külfejtéseknél mezõváltáskor kitüntetett feladat a
nagyteljesítményû nehéz és terjedelmes gépek áthe-
lyezése a befejezett fejtésbõl az éppen induló másik
fejtésbe, fejtési mezõbe. A gépek szétszerelése, majd
ismételt összeszerelése költséges és idõigényes, ezért az
utóbbi idõben �lábon� viszik át a gépeket az egyik
fejtésbõl a másikba. Ez nem egy egyszerû feladat!
Biztosítani kell az út teljes hosszában az energiaforrást,
ki kell építeni az utat, a megfelelõ keresztezõdéseket és
hidakat a nagysúlyú és különleges méretû mozgó tárgy
részére. Ez nagy kihívást jelent a szervezõ és lebonyolító
mérnökök számára is.

1990-1991-ben ilyen különleges mûszaki bravúrt
jelentett, 60 km távolságra, Visontáról Bükkábrányba
�saját lábon� átvonultatni a gépeket.

1990. január hóban került sor az ERs 710 típusúme-
rítéklétrás kotrógép vonulására. A gép súlya 1000 t volt.

1991 januárjában ARs-B 6300.95.1. típusú hányó-
képzõ gépet (1 550 t súly), az SRsH 401 típusúmarótár-
csás kotrógépet (845 t), az ERsH 500-as típusúmeríték-
létrás kotrógépet (610 t), a BRa 1400 típusú szalagko-
csit (506 t) és 3 db kábeldobkocsira épített áramfejlesztõ
berendezést (darabonként 44 t súly) szállítottak át Vi-
sontáról Bükkábrányba.

Az 1990-ben történt elsõ szállítás néhány érdeke-
sebb adatát itt is bemutatjuk.

Az utat a gép 22 nap alatt tette meg, a vonulás köz-
vetlen létszáma 178 fõ volt. A vonulás során 70 mûtár-
gyat (utakat, vasutakat, légvezetékeket, kábeleket,
folyókat stb.) kellett keresztezni. A gép számára kialakí-
tott �földút� földmunkái során 200 Em3 földet mozgat-
tak meg. A vonulás során a forgalom minimális zavará-
sával háromszor keresztezték a 3. sz. fõutat, továbbá a
verpeléti és az egri vasútvonalat, több alsóbbrendû utat.
Az elvonulás után az eredeti állapotnak megfelelõ hely-
reállítás is megtörtént.

A négy gép együttes átvonultatási költsége 1990-es
áron összesen 106 M Ft-ot tett ki. Ebben a kártalanítá-
sok költségei is benne vannak. A szétszerelve történõ
szállítás a számítások szerint mintegy 340 M Ft lett vol-
na. Amennyiben a gépek termelésébõl történõ hosz-
szabb idejû kiesését is számításba vesszük, akkor mint-
egy 400M Ft megtakarítást értek el a bravúros mûszaki
megoldással.

Rekultiváció

A külfejtéses bányászat drasztikus beavatkozás a
környezetbe. A bányavállalkozónak mindig kötelessége
volt a bánya befejezése utáni helyreállítás, de az utóbbi
idõben � a káros környezetváltozások és az ezért fel-
erõsödött zöldmozgalmak hatására � ez különös hang-
súlyt kapott.

1970-ben Visontán önálló rekultivációs üzem léte-
sült, ahol tudományos igényességgel foglalkoztak mind
a külsõ, mind a belsõ hányók rekultivációjával. A há-
nyók újrahasznosításának meghatározott technológiai
sorrendjét alakították ki a lignitporral való kezeléstõl a
mezõgazdasági termények betakarításáig. A munka egy
zárt rendszert képzett: a kombinált rekultivációs eljárás
során 4-5 év alatt a bányaterületek újrahasznosítása
megtörtént, szántóföldi növényeket, zöldségféléket,
gyümölcsöket és kiváló szõlõt termeltek a területeken.

Visonta környékén 2000-2002-ben nyomát sem
lehetett látni, hogy valaha ezeken a területeken külfej-
téses bánya volt. Ecséden halastavak, máshol jól fejlett
erdõk vannak a hányók és külfejtéses bányák helyén.

A szücsi tömeges halálos baleset

1959. november 25-rõl 26-ra virradó éjjel a Szücsi X-
es bányaüzemben tûz keletkezett és a váratlan ka-
tasztrófa 31 bányász életét követelte.
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A szállító és légvágat között általában 40-50 m-es
távolságok voltak. A lignit nedvességtartalma �in situ�
állapotban 47-50%, a telep megnyitása és víztelenítése
során azonban egy száradási folyamat következik be, és
repedések keletkeznek a lignittelepekben. Ezek a
repedések elégségesek arra, hogy a behúzó és kihúzó
vágatok között a levegõ megszoruljon és csak igen las-
san mozogjon. A kis mozgású levegõ a lignitben oxidá-
ciós folyamatot indít el, amely hõtermeléssel jár. A hõ
folyamatosan növekszik, majd 50-60 oC után intenzíven
kezd emelkedni, és lassan bekövetkezik az öngyulladás.
Ez történhetett a Szücsi X-es aknában is.

A tûz hatására bekövetkezett szénpor-robbanás
okozta a tömeges szerencsétlenséget.

Központi Bányamentõ Állomás

A tûzeset és a katasztrófa kivizsgálása után újjászer-
vezték a Petõfibányán mûködõ Központi Bányamentõ
Állomást és 1963-ban Gyöngyösre telepítették. A mély-
mûvelésû bányákban az endogén eredetû bányatüzek
felszámolása elengedhetetlen volt. A Központi Bánya-
mentõ Állomáson kikísérletezték a kalcium-klorid
agyagszuszpenziós eljárást, ezt alkalmazva a bányákban
a bányatüzek elleni védelem is jól mûködött.

A gyöngyösi Központi Bányamentõ Állomás felü-
gyelte az OÉÁ-hoz tartozó recski, gyöngyösoroszi és is-
tenmezei bányákat is. 1965-tõl az olajbányászatban � a
Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon � is a gyöngyösi Köz-
ponti Bányamentõ Állomás képezte ki az olajbányásza-
ti bányamentõket. Itt szervezték meg a kitörésvédelmi
csoportokat is. A Központi Bányamentõ Állomás 1970-
ig mûködött. Ezután a Mátraaljai Szénbányáknál már
csak külfejtések üzemeltek, a Központi Bányamentõ
Állomást is megszüntették.

A több mint 100 éves múltra visszatekintõ mátraal-
jai lignitbányászat dinamikusan fejlõdött, korszerû be-
rendezéseket használt, kiváló szakemberei mind itthon,
mind pedig külföldön sok elismerést szereztek.

A vállalat felszámolása

A Mátraaljai Szénbányák ellen a felszámolási eljá-
rást aHevesMegyei Bíróság 1991. október 1-jén rendel-
te el. A bíróság felszámolóként a Szénbányászati Szer-
kezetátalakítási Központot jelölte ki. A SZÉSZEK tör-
ténetében ez volt a második felszámolási eljárás, ezt to-
vábbi 5 eljárás követte.

A Mátraaljai Szénbányák felszámolása volt a máso-
dik olyan ügy, melyet nem csupán a felszámolási eljárá-
sokra általában irányadó jogszabályok, jelen esetben az
1986. évi XI. törvény elõírásai, hanem a kormány által a
szénbányászat szerkezetátalakítására hozott egyéb ren-
deletekben foglaltak figyelembevételével kellett lefoly-
tatni. E rendeletek általános alapelve az volt, hogy az
életképes vagy életképessé tehetõ bányaüzemeket a fel-
vevõ piacul szolgáló erõmûvekhez kell szervezetileg is
hozzákapcsolni, míg az életképtelen üzemeket be kell

zárni. A bányabezárásokban, tájrendezésekben és a ko-
rábbi bányamûvelések következtében keletkezett bá-
nyakárok elhárításában az állam is szerepet vállalt és
vállal ma is. A rendeletek sajátossága, hogy a felszámo-
lási eljárásokat az ágazat szerkezetátalakítása kereté-
ben, annak révén kellett végrehajtani.

A felszámoló a Mátraaljai Szénbányák FA mûködé-
sét fenntartotta a bánya-erõmû integrációkról szóló
kormánydöntés megszületéséig.

AMátraaljai Szénbányák FAmûködésének fenntar-
tása nyereséggel járt, mivel az eljárás során befejezõdött
egyrészt az a vasúti beruházás, mely a bükkábrányi lig-
nit közúti szállítását kiváltotta, és a szén vasúton jutott
el a gyöngyösi erõmûbe, másrészt a korábbi beruházási
hiteleket és azok kamatait az eljárás során a folyó
fizetési kötelezettségeknél jogszabályi alapon figyelmen
kívül lehetett hagyni.

A kormány döntésének megfelelõen 1993-ban lét-
rejött a bánya-erõmû integráció. Ennek következtében
a bányavállalat a mûködõ bányákhoz kapcsolódó va-
gyonát � kiemelten a visontai és a bükkábrányi külfej-
téseket � az erõmû vagyonába apportálta. A felszámoló
az apportált vagyonért cserébe Mátrai Erõmû Rt. rész-
vényeket kapott. Szintén kormánydöntés alapján az
integráció révén nem hasznosítható és egyéb úton rövid
távon nem értékesíthetõ vagyonelemek hasznosítására,
illetve a csak hosszabb távon teljesíthetõ, a múltbeli bá-
nyászati tevékenységhez kapcsolódó mûszaki és humán
kötelezettségek teljesítésére létrejött a Borsodi Bánya-
vagyon-hasznosító Rt., amely átvette a Mátraaljai Szén-
bányák FA fennálló kötelezettségeit, cserébe megkapta
a felszámoló által még nem értékesített vagyontárgya-
kat. Az átvállalt kötelezettségek összege egyensúlyban
volt az átadott vagyonnal.

ABorsodi Bányavagyon-hasznosítóRt. a késõbbiek-
ben bizonyos térségi feladatokat is ellátott azáltal, hogy
aMátraaljai Szénbányák FA egyes, késõbb ismertté vált
mûszaki kötelezettségeit átvette, továbbá a Feketevöl-
gyön kialakított regionális irattárba került a Mátraaljai
Szénbányák FA összes megõrzendõ, aMagyar Országos
Levéltár által már felülvizsgált irata. E regionális irattár
látja el a bányavállalat volt dolgozói esetében aNyugdíj-
biztosítási Igazgatóságok felé a munkaügyi adatszolgál-
tatásokat is.

A felszámolási eljárás alatt a termelésbõl keletkezett
eredmény, valamint az integráció során kapott részvé-
nyek alapján a hitelezõk számára felosztható vagyon ke-
letkezett. A felszámoló a bíróság által jóváhagyott köz-
bensõ mérleg alapján 1998-ban 72% elõleget fizetett.

A felszámolási eljárás különféle jogi ügyek miatt
elhúzódott, azt jogerõsen csak 2001 õszén sikerült lezár-
ni. Az eljárás elhúzódása költségeket okozott, így a ko-
rábban osztott 72%-os elõlegen felül további megtérü-
lésre fedezet már nem maradt. Így is a hazai szénbánya
felszámolások között a Mátraaljai Szénbányáknál elért
kielégítési hányad kimagasló volt.
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Szakirodalom

Bõ szakirodalomból válogathat az, aki egy-egy szeg-
mensét közelebbrõl szeretné megismerni a mátra-bükk-
aljai lignitbányászatnak.

Néhány könyv és számtalan szakcikk öleli fel a szén-
medence és a vállalat történetét, a bányászat mûszaki
fejlõdését és jeles eseményeit. Csak a BKL Bányászat
számaiban több mint 120 cikk jelent meg ezzel kapcso-
latban.

Itt most � szubjektív válogatás alapján � csak néhány
alapvetõ forrást emelünk ki.

Ulriech Jenõ:AMátravidéki Szénbányák Rt. rózsaszent-
mártoni lignitbányászata BL (1950)

Dr. Kovács Ferenc: Külfejtések alapvetõ paraméterei az
idõtényezõ függvényében. BKL Bányá-
szat 10. sz. (1965)

Dénes Ottó: A mátraaljai szénbányászat fejlõdése az el-
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Búcsúzás

Amedence eddigi közel 120 éves történetébenmint-
egy 46 évet foglal el aMátraaljai Szénbányák, a II. világ-
háború utáni idõtõl az 1992-ben bekövetkezett szerke-
zetváltásig. Errõl az idõszakról, a vállalat mûködésérõl
adtunk képet ebben a cikkben.

Amikor e vállalatnak emléket állítunk, akkor azt is
tudnunk kell, hogy a medencében nem szûnik meg a
széntermelés, az erõmûhöz tartozó külfejtések továbbra
is szolgálják a villamosenergia-termelést. A múlt azon-
ban kötelez, a tapasztalatok hasznosítása mellett az
emlékeket is ápolni kell.
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