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A BAZ Megyei Bíróság 2004. február 13-án ha-
tározatban tette közzé, hogy a Borsodi Szénbányák
1991. január 29-én indult felszámolási eljárását befe-
jezte, és a vállalatot, mint gazdálkodó szervezetet meg-
szüntette. Ezzel az aktussal nem csak a felszámolás 13
éves idõszaka zárult le, hanem a múlt század elsõ év-
tizedében a Magyar Állami Kõszénbánya Rt. égisze
alatt megalakult Borsodi SzénbányákRt. közel 100 éves
története is. Ebbõl az alkalomból tekintjük át a me-
dence 220 évvel ezelõtt megindult szénbányászatának,
ezen belül a borsodi szénbányáknak � mint vállalatnak
is � a történetét.

A vállalat története

A szénelõfordulás földtani bemutatása

A borsodi szénmedence félkaréjban veszi körül a
Bükk hegységet, és azt a darnói törésvonal két egy-
mástól elkülönülõ, meghatározó jellemzõiben is eltérõ
részre osztja. A K-i vagy borsodi medence Miskolctól
Sajógalgócig terjed, a Ny-i vagy ózdvidéki medencerész
Putnoktól D felé Egercsehi-Szarvaskõig húzódik (1., 2.,
3. ábrák).

A szénmedence kutatása során a fúrások több he-
lyen is elérték a triász medencealjzatot, de találtak de-
von-karbon korú kõzetanyagot is. A kelet-borsodi me-
dence É-i peremén megtalálható a fehér és világosszür-
ke mészkõ, amelynek legszebb bányabeli feltárása Ru-
dolf IV. aknában volt, ahol az ÉNy-i térségben a szén-
telep magára a kristályosodott fehér mészkõre települt.
Ez a közvetlen kapcsolat azonban vízveszélyt nem jelen-
tett.

A miocén korban lezajló rétegmozgások ered-
ményeként a területet fõleg ÉÉK- DDNy-i lefutású, 10-
180 m elvetési magasságú fõvetõk szabdalták, és kiala-
kult egy töréses-táblás szerkezet, melyhez a felszínen az
erózió hatására a jól ismert, változatos térszín jött létre.
Az egyes táblákon belül a területet változó gyakoriság-
gal további kisebb méretû vetõk (0,5-1,5 m) szabdalták.

A mélyfekü kõzetei harmadkori oligocén üledékek,
vastagságuk meghaladja az 1000 m-t. Erre tarka agya-
gok, kavicsok, homokpadok települtek. Felettük a leg-
jellemzõbb fekükõzet, a vulkáni származású ún. alsó
riolittufa helyezkedik el, melyet a széntelepes rétegsor
követ. A Ny-i medencében három telep fejlõdött ki mû-
revaló vastagságban (I-II-III), a K-i medencerészben
általában öt telepet ismerünk, de Felsõnyárád térségé-
ben a kutatófúrásokból aVI. ésVII. telepek is ismerete-
sek. A keleti medencerész V. telepének a nyugati olda-
lon a III. telep felel meg mai felfogásunk szerint, de a
legalsó telepektõl kezdõdõ rétegsorok nagy eltérése
esetleg a részmedencék önálló fejlõdését is valószínûsít-
heti.

A széntelepes rétegsort 40-70%-ban homokos kõze-
tek építik fel. Ezek minden esetben feszített rétegvizet
tartalmaznak. A különbözõ homokok szemszerkezetük
alapján eltérõ hézagtérfogatúak, illetõleg vízvezetõ-
képességûek lehetnek. A megcsapolt homokrétegek
utánpótlást kaphatnak a térségi élõvizekbõl, így elsõsor-
ban a Sajó és a Bódva kavicsteraszából, továbbá részben
a területre hulló csapadékból. A fõvetõket (vetõtestet)
vízzárónak lehet tekinteni.

A nyugati medencerészben az I. és II. telepekre
többnyire közvetlenül homokok települtek. Ezen víz-
tároló rétegek fejtéselõkészítõ vágatokból történõ lecsa-
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Abból az alkalomból, hogy a bíróság a felszámolás
lezárásaként elrendelte a Borsodi Szénbányák törlését a cég-
jegyzékbõl, a szerzõk áttekintik a borsodi szénmedence
bányászatát és a vállalat történetét, külön foglalkoznak a fel-
számolási eljárással, továbbá a vonatkozó szakirodalom
közlésével segítik az érdeklõdõk tájékozódását.

1. ábra: A borsodi és ózdi barnakõszén-medence
elhelyezkedése
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polása � fõleg az ózdvidéki bányáknál � a zavartalan
mûvelés legfontosabb elõfeltétele volt.

A miocén idõszakban, mintegy 20 millió évvel ez-
elõtt keletkezett fiatal korú barnaszéntelepek minõsége
viszonylag tág határok (9000-18000 kJ/kg) között válto-
zott, túlnyomórészt 12000 kJ/kg fûtõértékû volt. A kü-
lönbséget részben a 28% körüli víztartalom, fõként
azonban a hamutartalom változása okozza. Hasonló
módon a telepek vastagsága is nagyon változó, helyen-
ként 0,5-1,2 m, máshol akár a 6 m-t is meghaladta, jel-
lemzõen 2-3 méter közötti volt. A telepek közel szintes,
átlagosan 3-6o-os dõlése a riolitkúpok oldalában akár
15-20o-os is lehetett.

A bányászkodás történeti elõzményei

Borsod vármegye 1786-ban a
szénkutatásairól ismert Trangous
Mihály kassai polgárnak adott meg-
bízást a kutatásra, ezzel gyakorlatilag
egy idõben kezdeményezte a szénku-
tatást az egri Fazola család, majd
Radványszky báró és még sokan má-
sok. Ezekkel az erõfeszítésekkel az
iparosodás kialakulását, a vasgyártás
megindítását kívánták szorgalmazni
és támogatni.

A szén bányászata az akkor érvé-
nyes bányajog szerint nem volt álla-
mi monopólium, bárki kutathatott.
Ez a kutatás kezdetben kizárólag a
kibúvások megtalálására irányult, a
felhasználók kisiparosok, kovácsok
voltak.

A fejlõdésnek induló ipar egyre
nagyobb keresletet támasztott a szén
iránt. A különbözõ gyárak tüzelõ-
anyag-igényét a közeli elõfordulások
most már iparszerû termelésbe vo-
násával kívánták fedezni. Így jött
létre több száz kis bánya és néhány
nagyobb bányavállalkozás.

A XIX. század közepén a diós-
gyõri és ózdi vasgyártás fellendülése
adott újabb lökést a széntermelés fej-
lõdésének. Ezt a hatást még csak to-
vább fokozta az akkoriban zajló
nagyütemû vasútépítés és az ezzel
párhuzamosan megnyíló, kiszélese-
dõ felhasználói kör. Így indult el az
ózdi-borsodi szénbányászat a gyors
fejlõdés útján, ami oda vezetett, hogy
a következõ évszázadban a megye és
az egész ország egyik legfontosabb
gazdasági tényezõjévé vált. A vasút-
hálózat gyors ütemû kiépülése újabb
piacok bekapcsolását, így a termelés
növelését, új bányatársulatok alakí-
tását tette lehetõvé.

Ózd-Borsodnádasd környékén a
Gömöri Vasmûvelõ Egylet szorgalmazta a bányanyitást,
majd néhány évvel késõbb a Rimamurány-Salgótarján
Vasmû Rt. (RIMA) vált a környékbeli bányászkodás
irányítójává. Ezzel párhuzamosan szerzett érdekelt-
séget a Magyar Általános Kõszénbánya Rt. (MÁK) is
Borsodban a királdi Zsigmond akna és más bányák
megvásárlásával.

A Ny-i medence D-i peremén Egercsehi és Szûcsi
községek határában Beniczky György földbirtokos nevé-
hez fûzõdik a bányászkodás megindítása, a késõbbi fej-
lesztést már egy döntõen belga érdekeltségû társaság,
majd a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. végezte.

A K-borsodi medencében 1910-ben a MÁK irányí-
tása alatt Radványszky báró birtokán megindult sajóka-

2. ábra: A borsodi szénmedence térképe
1. Márta la. 1. Erenyõ la. 3. Anna la. 4. Finkey t. 5. Baross a. 6. Pálinkás t. 7. Tan-
bánya, 8. Lyukóbánya 9. Harica la. 10. Béke a. 11. Kossuth la. 12. Sajólászlófalvai
külf. 13. Sajószentpéter II. la. 14. Sajószentpéter III. la. 15. Berentei a. 16. Tervtáró
17. Herbolya külf. 18. Kukucskai t. 19. Bánfalvai al. 20. Nagybarca la. 21. Sajókaza la.
22. Szelesi külf. 23. Szeles la. 24. Szeles III. a. 25. Szuhakálló la. 26. Alberttelep la.

27. Szuhakálló II. 28. Alberttelep fa. 29. Edelény la. 30. Edelény II. a. 31. Kurittyán t.
32. Felsõnyárád la. 33. Izsófalva Ella a. 34. Rudolftelep IV. a. 35. Feketevölgy II. a.
36. Feketevölgy I. 37. Ormos IV. a. 38. Ormos III. a. 39. Ormos II. a. 40. Ormos külf.
41. Ormos VII. a. 42. Edelény III. a. 43. Dubicsány la. (a használt rövidítések: a �

akna; la � lejtõs akna; külf. � külfejtés)
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zai bányászat, a diósgyõri kincstári bányák és számos
más kis bányavállalkozás egyesült, és Borsodi Kõszén-
bányák Rt. néven lett a térség legnagyobb kapacitású
vállalata.

Az elsõ világháború némi megtorpanást okozott a
termelés növelésében, de a borsodi szénbányászat ha-
mar túlszárnyalta az utolsó békeév termelését, így 1923-
ban már 1,8 millió tonna szenet hoztak felszínre.

220 év bányanyitással kapcsolatos megannyi fontos
mozzanatát egy terjedelmében korlátozott visszaemlé-
kezés keretében lehetetlen felsorolni, de talán a legfon-
tosabb bányák nevét meg kell említeni: Sajókaza, Diós-
gyõr, Pereces-Baross akna, Ormosbánya, Sajószentpé-
ter, Kurityán, Alberttelep, Rudolf-telep, Lyukóbánya,
Edelény stb.

A Ny-i medencében pedig Királd-Putnok, Farkas-
lyuk, Somsály, Bánszállás, Járdánháza, Borsodnádasd,
Egercsehi voltak a meghatározók.

A II. világháború befejezése utáni idõszak

A szénbányákat, más iparágakat megelõzve, 1945
decemberében állami kezelésbe vették. Elsõ idõben
MagyarÁllami Szénbányák (MÁSZ) névenmûködött a
szénbányászatot irányító szervezet, területileg pedig a

miskolci székhelyû borsodi Szénipari Központ fogta
össze a három borsodi terület, úgymint az Ózdi-, Diós-
gyõri-, Sajómelléki Szénbányák NV tevékenységét. Az
1952. január 1-jén végrehajtott átszervezés után a
K-i és Ny-i medencerész bányái Borsodi Szénbányászati
Tröszt és Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt keretében
folytatták a termelést.

Az ország erõltetett iparosítása egyre növekvõ villa-
mosenergia-igényt támasztott, melynek kielégítése ak-
kor kizárólag széntüzelésû erõmûvekbõl volt lehetséges.
Az 1945-1955 közötti évekre, mint a �széncsaták� idõ-
szakára emlékezünk.Mindkét trösztnél új bányák nyitá-
sára került sor, és a termelés valóban nagy ütemben
emelkedett: 1953-ban együttesen meghaladta a 4,4 mil-
lió tonnát.

A létszámbõvítésre alapozott extenzív fejlesztés ke-
retében néhány jelentõsmûszaki-fejlesztési eredmény is
született, így egyre növekvõ részarányt képviseltek a
széleshomlokú tömegtermelõ munkahelyek, a frontfej-
tések, és ehhez kapcsolódóan a folyamatos szállítás, va-
lamint a vágathajtásban az acélbiztosítás. A 60-as évek
elejénmegkezdõdött a fémtámos fejtési biztosítás beve-
zetése, ami a késõbbmegvalósuló gépi jövesztés, majd a
komplex gépesítés kiinduló feltétele volt. Erre az idõ-
szakra estek azok a központi utasításra kezdeményezett
gépesítési kísérletek, amelyek eleve kudarcra voltak
ítélve, mivel az így kipróbálásra kerülõ gépek nem felel-
tek meg a medence sajátos földtani viszonyai szabta fel-
tételeknek. A sikertelen kísérletek során szerzett ta-
pasztalatok viszont jól hasznosultak a késõbbi években
folytatott intenzív gépesítés idõszakában, amikor a
szénbányászatmegkísérelt úrrá lenni az akkoriban olcsó
olaj okozta válságon.

A termelési csúcsot a két tröszt együttesen 1966-ban
érte el, amikor is 6,5 millió tonna szén került felszínre a
borsodi bányákból.

A visszafejlesztés (optimalizáció) során a borsodi
szénmedencében néhány év alatt 16 bányát zártak be,
de ez a folyamat késõbb pozitív következményként az
üzemméretek növelését, a fokozott gépesítési erõfeszí-
téseket, végül is a teljesítmények növekedését eredmé-
nyezte.

A technológia fejlõdése

A 60-as évek elsõ felében több bányában, így Ózd-
vidéken, Egercsehiben, Borsodban, Sajószentpéteren,
csehszlovák és német gyártmányú széngyalukkal folytat-
tak kísérleteket, kevés sikerrel, mivel a borsodi szenek
szívós szerkezete, keménysége, valamint a lágy, eseten-
ként homok fekü még lazító robbantások alkalmazásá-
val sem tette lehetõvé a gyalutest telepben tartását.

Jelentõs változást hozott a jövesztés gépesítésében a
maróhengeres jövesztõgépek alkalmazása. Ezek elsõ
idõben (1958-1960) szovjet, lengyel, csehszlovák gyárt-
mányú kis teljesítményû gépek voltak (pl. KWB-2,
KSVA-80), melyeket a nehézkesen rabolható Schwarz
Universal, majd Valent típusú súrlódásos támokkal és
magyar gyártmányú csuklós süveggerendákkal biztosí-
tott frontfejtésekben próbáltak ki lengyel gyártmányú

3. ábra: Az ózdi szénmedence térképe
1. Szarvaskõi bánya 2. Egercsehi bánya 3. Borsodnádasdi
bánya 4. Farkaslyuki bánya 5. Királdi akna 6. Királdi la.

7. Putnoki bánya
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páncélkaparókon. Az acéltámos biztosítás révén létre-
jött támmentes homlok lehetõvé tette a szállító beren-
dezés homlokra tolását, ezáltal a rárobbantás alkalma-
zását is.

Új korszak kezdetét jelentette a borsodi szénbányá-
szat történetében az önjáró biztosítás bevezetése. Az
elsõ Dobson berendezéssel biztosított és KWB-2 típusú
jövesztõgéppel felszerelt frontfejtést 1966-ban Tervtá-
rón 1,6 m vastag telepben indították, és már az elsõ év-
ben figyelemreméltó eredmények születtek: 3,38m/nap
frontsebességet és 657 t/nap termelést értek el. Ezeket
a teljesítményeket késõbb jelentõsen túlszárnyalták.

A tervszerû koncentráció keretében tovább foly-
tatódtak az intenzív gépesítési kísérletek: A Schwarz-
Wild, MK-97, MK-87, Fletcher-Husky típusú biztosító
berendezéseket használták a különbözõ telepvastagság
szabta igényeknek megfelelõen. A K-borsodi medencé-
ben elõször 1969-ben Lyukóbányán alkalmazták a ma-
gyar pajzsokat, majd a következõ évben Putnokon te-
lepítettek VOP-HP-102 típusú, Várpalotán gyártott
berendezést. Sor került 2MK-E típusú, szovjet pajzsok
alkalmazására Királdon, majd Farkaslyukban. Ezekben
a berendezésekben KS-1K, késõbb GS-68, végül
Eickhoff gyártmányú EW-170L és EDW-340L típusú
nagyteljesítményû jövesztõgépek dolgoztak.

A vágathajtás gépesítése terén is történtek erõfeszí-
tések. Így az �F� gépcsalád szinte minden tagját kipró-
bálták, illetõleg alkalmazták, de nem sikerült olyan álta-
lános eredményt elérni, mint a fejtési gépesítésben.
Egy-egy gyors vágathajtásra elõkészített munkahelyen
ugyan sikerült Borsodban kimagaslónak számító ered-
ményt hozni, de a lágy, helyenként homokos talpú, vizes
munkahelyeken nem tudták a gépeket megfelelõen ki-
használni, bár a 80-as évek közepére a gépi vágathajtás
aránya így is elérte a 60%-ot.

A vágathajtási és fejtési jövesztés-biztosítási gépesí-
tésen kívül más fontos mûszaki-fejlesztési erõfeszítések,
illetõleg beruházások is folytak a borsodi medencében.
A teljesség igénye nélkül, csak címszavakban néhányat
meg kell említeni:
� hidraulikus meddõszállítás, csõkamrás adagolóval
Egercsehiben,

� különbözõ típusú kõzetcsavarok alkalmazása Lyukón,
Ormoson, Putnokon,

� vágatkeresztezõdés biztosítások,
� a komplex fejtési gépesítés keretében: kábelrakó, sza-
lagtároló, energiavonat, szállítósorok automatizálása,

� rétegvíz-lecsapolás külszínrõl telepített búvárszivaty-
tyús kutakkal Putnokon,

� sûrített levegõs csõszállítás a lyukói függõleges ak-
nában,

� nehézszuszpenziós mosás Berentén.

Szervezeti átalakulások

A bányák területi elhelyezkedését szemléltetõ 1. áb-
rából jól látszik, hogy a medenceperemen mûködõ üze-
mek közúton mért távolsága az államosítás után létre-
jött miskolci székhelyû Borsodi Szénipari Központtól
akár a 100 km-t is meghaladta. Figyelembe véve azon

idõszak távközlési és közlekedési nehézségeit, nagyon
indokolt lépés volt a Ny-i és K-i medencerész bányái
irányításának különválasztása 1952. január 1-tõl Borso-
di Szénbányászati Tröszt és Ózdvidéki Szénbányászati
Tröszt néven Miskolc, illetõleg Ózd, majd Putnok szék-
hellyel.

A trösztök vállalati hatáskörrel és jogkörrel rendel-
keztek, azaz csak formálisan voltak trösztök. Ez az el-
lentmondás rendezõdött 1967. július 1. után, amikor is
megszûnt az addigi közvetlen minisztériumi irányítás, a
trösztök vállalatként mûködtek tovább, és létrejött az
Egyesült Magyar Szénbányák. Ez a szervezet 1974. jú-
lius 1-tõl Magyar Szénbányászati Tröszt néven végezte
irányító és szervezõ munkáját, a centralizáció jegyében
vállalatok összevonására került sor.

Az Ózdvidéki Szénbányák önálló vállalati tevékeny-
sége 1974. január 1-tõl megszûnt, a két borsodi (Ny-i és
K-i) szénmedence egy vállalati szervezetben a Borsodi
Szénbányák Vállalat keretében mûködött tovább az
1991. január 29-énmegkezdõdött felszámolási eljárásig.

A megalakulás óta eltelt csaknem 40 esztendõ ese-
ményeit nehéz néhány mondatba sûríteni. A változáso-
kat jól érzékelteti az, hogy a kelet-borsodi medencében
28, a nyugat-borsodi medencében 10 bánya, együttesen
38 bánya üzemelt 1952-ben. A gazdasági környezet vál-
tozása (új gazdasági mechanizmus, optimalizáció), az
energiapolitikai koncepció többszöri, olykor ellentétes
irányú módosítása bányabezárásokhoz vezetett. Bár az
1973-ban bekövetkezett olajárrobbanás átmenetileg fel-
értékelte a szénbányászatot, növelte a szénkeresletet és
ennek nyomán jelentõs fejlesztések indultak, elsõsor-
ban a Dunántúlon, de ezek a beruházások elvonták az
erõforrásokat amûködõ bányáktól, különösen érezhetõ
volt ez Borsodban.

Ebben az idõszakban nagy múltú bányák szûntek
meg: Berente, Borsodnádasd,OrmosVII., Sajószentpé-
ter, Somsály, Szuhakálló. A bányabezárások és üzem-
összevonások eredményeként a termelõ üzemek száma
az 1952. évi 38-ról elõbb 25-re, majd 1970 és 1980 között
12-re csökkent.

A második olajárrobbanást követõ áremelkedések
újabb szénkereslethullámot indítottak. Ez a Borsodi
Szénbányák Vállalatot kedvezõen érintette, mivel a la-
kossági ellátást szolgáló széntermelésben a piaci része-
sedése országosan 50%körüli volt. Jellemzõ volt erre az
idõszakra a piac kiegyensúlyozatlansága, a nagymértékû
szezonális keresletingadozás, amihez a bányák munka-
rend-módosítással, szabadnapi termeléssel tudtak rész-
ben alkalmazkodni.

A felszámolási eljárást megelõzõ idõszak

A borsodi szénmedencében a 200 év óta folytatott
kitermelés során lemûvelték a könnyen hozzáférhetõ,
gazdaságilag és minõségileg legkedvezõbb területeket.
A mûködõ bányák egyre mélyebben fekvõ kedvezõtlen
adottságú, gyengébb minõségû mezõk mûvelésére
kényszerültek.

A gépesítés következményeként jelentkezõ minõ-
ségromlás, a szén nagy meddõtartalmával járó felhasz-
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nálói hátrányok megszüntetése, a kommunális piaci po-
zíció megõrzése érdekében 1984-ben a durvaszén ne-
hézszuszpenziós technológiájú, háromtermékes dúsítá-
sára alkalmas mû épült Berentén, a központi szénosztá-
lyozómellett. Ennek nyomán látványosan javult a lakos-
ság számára értékesített szén minõsége, de a minõség-
javulásra alapozott további piacbõvítõ lehetõségek ki-
használására már nem kerülhetett sor.

Ugyancsak ebben az idõszakban folytak még jelen-
tõs kapacitásnövelõ fejlesztések Lyukón, Putnokon és
Feketevölgyön, továbbá megkezdõdött a közel 100 M
tonnás szénvagyonnal rendelkezõ Dubicsány bánya épí-
tése. Mindezek a beruházások a még kitermelésre váró
nagy borsodi szénvagyonra alapozottan, annak biztos
reményében folytak, hogy a medence nagymúltú bá-
nyászkodása még hosszú ideig folytatható lesz.

Jellemzõ a kor gazdaságpolitikájának bizonytalansá-
gára és a világgazdasági áramlatok és célkitûzések helyi
érdekeken átlépõ, gyorsan érvényesülõ hatására, hogy
végül is az optimista várakozások nem valósulhattak
meg, és öt év múltán a Borsodi Szénbányák Vállalat fel-
számolása megkezdõdött.

A két vállalat összevonását követõ idõszak néhány
fontosabb adatának alakulását az 1. táblázat tartal-
mazza.

A felszámolás menete

A Borsodi Szénbányák elleni felszámolási eljárást a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 1991. január
29-én rendelte el. A bíróság felszámolóként a Szén-
bányászati Szerkezetátalakítási Központot jelölte ki. A
SZÉSZEK történetében ez volt az elsõ felszámolási el-
járás, ezt további 6 eljárás követte. Korábban a nógrádi
szénbányák felszámolására a Pénzintézeti Központ, míg
a dorogi szénbányák felszámolására a REORGGazda-
sági és Pénzügyi Rt. kapott kijelölést az illetékes bíró-
ságtól.

A Borsodi Szénbányák felszámolása volt az elsõ
olyan ügy, amelyet nem csupán a felszámolási eljárások-
ra általában irányadó jogszabályok, jelen esetben az
1986. évi 11. sz. tvr. elõírásai, hanem a kormánynak a
szénbányászat szerkezetátalakítására hozott egyéb ren-
deleteiben foglaltak figyelembevételével kellett lefoly-
tatni. E rendeletek általános alapelve az volt, hogy az
életképes, vagy életképessé tehetõ bányaüzemeket a
felvevõpiacul szolgáló erõmûvekhez kell a bánya-erõmû
integráció keretében szervezetileg is hozzákapcsolni,
vagy szabadpiacon kell hagyni érvényesülni, míg az
életképtelen üzemeket be kell zárni. A bányabezárá-
sokban, tájrendezésekben és a korábbi bányamûvelések

következtében keletkezett bányakárok elhárításában az
állam is szerepet vállalt. A rendeletek sajátossága, hogy
a felszámolási eljárásokat az ágazat szerkezetátalakítása
keretében kellett végrehajtani. E folyamatban volt az
elsõ eset a Borsodi Szénbányák.

A felszámolási eljárás kezdetekor leltárral alátá-
masztott nyitómérleg készült a vállalat gazdasági hely-
zetérõl. Ezen mérleg szerint a vállalat vagyona 6,4 Mrd
Ft volt, adósságállománya pedig 3,7 Mrd Ft. A felszá-
molás hatályba lépésekor a BSzFA hét termelõegység-
gel rendelkezett: Lyukó, Szeles, Edelény, Feketevölgy,
Rudolf, Putnok, Vadnai Külfejtés. Ezenkívül jelentõs
vagyont képviseltek a Központi Üzem szolgáltató
egységei (szénosztályozó-szénmosó, bányagépjavító,
szállítási üzem, központi raktár stb.), az építés alatt álló
dubicsányi bánya, vállalati üdülõk, számos szociális, kul-
turális és sportlétesítmény.

A felszámolási eljárás kezdetén kormányhatározat
jelölte ki a felszámolás célját. Eszerint a veszteségforrá-
sok leépítésével gazdaságosanmûködõ szénbányászatot
kellett volna létrehozni. 1991. II. félévben és 1992. I.
félévben az energetikai piacon olyan drasztikus változá-
sok következtek be, amelyek az egész magyar szén-
bányászatot kezelhetetlenné tették. A helyzetet súlyos-
bították az átgondolatlan kormányzati intézkedések: a
szénár és a szénimport egyidejû felszabadítása követ-
keztében nagytömegû olcsó szén áramlott be azokból az
országokból, ahol megmaradt a szén és a vasúti szállítás
állami támogatása. Így a fokozódó infláció mellett a
szénárak stagnáltak, a megmaradó termelés egyre in-
kább veszteségessé vált. A finanszírozásban jelentõs
szerepet szántak a vállalati vagyon értékesítésének, de
ez a vagyon fizikai összetételénél és a térség gazdasági
helyzetébõl adódóan nagyrészt értékesíthetetlen volt.

A felszámolási eljárás folyamán a mûködési költ-
ségek csökkentésének kényszerû eszköze a folyamatos
létszámcsökkentés és a legveszteségesebb egységek
megszüntetése volt. 1991-ben leállt a Szeles akna, Ede-
lény még 1995-ig mûködött, 1992-ben befejezte a ter-
melését a Rudolf-telep. Utóbbit késõbb pályázat révén
egy magántársaság újra üzemeltetni kezdte, bár a ter-
melést és az alkalmazottak számát tekintve egy nagyság-
renddel kisebb méretben.

Folyamatos szervezeti egyszerûsítés tette lehetõvé a
szellemi létszám csökkentését. Szolgáltató egységek tár-
saságokba szervezõdtek, a folyamat privatizációval egy-
bekötve ment végbe.

A borsodi szénbányászat visszafejlesztésérõl kor-
mányhatározat intézkedett (2014/1993. VI. 6.), misze-
rint a BSzFA legnagyobb üzeme, Lyukóbánya integrá-

1974 1980 1985 1990 1992
Széntermelés kt 5269,7 5316,1 4362,2 2908,6 1996,1
Összüzemi teljesítmény t/mû 1,430 1,540 1,434 1,541 1,522
Létszám fõ 19860 17165 15932 10970 7364
Bányák száma db 15 12 10 7 5

1. táblázat A Borsodi Szénbányák Vállalat néhány fontosabb adatának alakulása
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cióba került a Tiszai Erõmû Rt.-vel. A folyamat ered-
ményeként 1993. december 1-jével létrejött a Borsodi
Energetikai Kft., amelybe a Tiszai ErõmûRt. a Borsodi
Hõerõmûvet, a BSzFA Lyukóbányát, a Központi Szén-
osztályozómûvet és a befejezetlen beruházásként nyil-
vántartott dubicsányi bányát apportálta. A kormány-
határozat támogatást helyezett kilátásba Putnok és
Feketevölgy részére.

Két széntermelõ egység a BSzFA egyszemélyes kft.-
jévé alakult: Putnok 1992. X. 1-tõl, Feketevölgy 1993. X.
1-tõl. A Vadnai Külfejtésbõl a kivitelezõ Volán Tömeg-
áru Vállalattal közös tulajdonú társaság jött létre MI-
NERÁL 21. Kft. néven.

Az integráción kívül mûködõ Feketevölgy Bánya
Kft. 2000-ben, a Putnok Bánya Kft. 2001-ben kénysze-
rült a termelés leállítására, mivel a további idõszakra
nem kapott állami támogatást, illetõleg az energetikai
szeneire erõmûi átvételi kontingenst.

A legnehezebb feladatot a felszámolás folyamán a
létszámleépítés jelentette. Az induló 10170 fõ állományi
létszámból 5381 fõnek sikerült a létrejött új szerveze-
tekben munkahelyet biztosítani. A Borsodi Energetikai
Kft. és a Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. munkaü-
gyi jogutódlást vállalt, az összes többi esetben a munka-
vállalók végkielégítést kaptak. 2211 fõ került nyugdíjba
vagy nyugdíjszerû ellátásba, ennek során az öregségi
nyugdíjon kívül a korengedményes-, a bányász- és a
rokkantsági nyugdíj, valamint az egészségkárosodási
járulék képezték az eszköztárat. Az eljárás során 3822
fõ került ki felmondással, új munkahely biztosítása nél-
kül. A legnagyobb tömegû felmondáshoz 1994 elején a
vállalati székháznak az APEH részére történt eladásá-
ból befolyt összeg biztosította a forrást.

A bányászat leépítésének van egy szomorú regioná-
lis hatása is. Számos korábbi bányásztelepülésen az inf-
rastruktúra (kultúra, sport, közmûvek, lakótelep stb.) a
bányák tulajdonát képezte az üzemeltetési feladatokkal
együtt. A bányászat megszûnése így nem csupán a
munkanélküliség növekedésével, hanem számos telepü-
lés leépülésével is járt.

A felszámolási eljárás fontos szervezési lépése volt a
Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. megalakulása
1994. január 1-jével. A BVH Rt. átvállalta a jövõbeni
rendezetlen kötelezettségeket, és megvásárolta a még
nem értékesített maradék vagyont a BSzFA-tól. Az át-
vállalt kötelezettségek összege jelentõsen meghaladta a
kapott vagyon értékét, a különbözetet a központi
költségvetés évente � a parlamenti jóváhagyás kere-
tében kialakított ún. bányabezárási keretbõl � fedezte a
SZÉSZEK útján.

A Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. a késõbbi-
ekben bizonyos térségi feladatokat is ellátott azáltal,
hogy a szintén felszámolás alá került nógrádi szénbá-
nyák és mátraaljai szénbányák egyes mûszaki kö-
telezettségeit átvette, továbbá a Feketevölgyön kialakí-
tott regionális irattárba került a borsodi és a mátraaljai
szénbányák összes megõrzendõ, a Magyar Országos
Levéltár által el nem szállított, zömében munkaügyi
irata. E regionális irattár látta el a két bányavállalat volt

dolgozói vonatkozásában a Nyugdíjbiztosítási Igazga-
tóságok számára a munkaügyi adatszolgáltatásokat is.

A felszámoló 1995. május 31-én elkészítette a
Borsodi Szénbányák FA zárómérlegét, amely alapján az
�A csoportos� hitelezõk mintegy 35%-os kielégítését
tervezte. A bíróságmegtartotta a zárótárgyalást, végzést
azonban nem hozott. Idõközben a Borsodi Energetikai
Kft. üzletrészei a társaság mûködése és az amerikai tu-
lajdonos üzletpolitikája következtében elértékte-
lenedtek. A felszámoló az üzletrészeket a hitelezõk elõ-
zetes hozzájárulásával piaci értéken értékesítette,
amelynek következménye a kielégítési hányad radikális
mérséklõdése volt.

Az eljárás lezárását évekkel meghosszabbította,
hogy az APEH 1998 áprilisában értékesítette a Borsodi
Szénbányák FA-val szembeni, felszámolási költséget
terhelõ követeléseit, s az engedményes a 3329/1990.
(VIII. 29.) kormányrendelet egyedi értelmezése révén 4
milliárd forint állammal szembeni kezesség érvényesí-
tésére akarta a felszámolót kényszeríteni. Az ezzel
kapcsolatos bírósági eljárást a felszámoló három szinten
megnyerte, s így nyílt lehetõség a végleges zárómérleg
2003. május 15-i elkészítésére. A mérleget a Bíróság
2003. december 12-én kelt végzésével jóváhagyta, a vég-
zés 2004. február 4-én jogerõre emelkedett. A hitelezõk
végzés szerinti és a felszámolási költség jogszabály sze-
rinti kifizetése megtörtént, további hitelezõi igények
kielégítésére fedezet nemmaradt. A bíróság végzésével
a Borsodi Szénbányákat, mint vállalatot törölték a cég-
jegyzékbõl. Ezzel nem csak egy több mint 50 éves cég,
hanem a medence bányászatát, a régió gazdasági, szo-
ciális, kulturális és társadalmi életét jelentõsen befolyá-
soló és meghatározó szervezet szûnt meg.

A borsodi szénbányászat szakirodalma

Aki a borsodi szénbányászat egy-egy területének
vagy korszakának szakmai, szociális vagy társadalmi
kérdéseiben kívánna elmélyülni, bõ szakirodalomból
válogathat. Több könyv és számtalan szakcikk foglal-
kozik a medence bányászatának történetével. Csak a
BKL Bányászat számaiban megközelítõleg 500 cikk je-
lentmeg ezzel kapcsolatban. A könyvek, könyvrészletek
és nagyobb jelentõségû cikkek közül csak néhányat
ragadunk ki a teljesség igénye nélkül és egyéni meg-
ítélés alapján:

Csiffáry Gergely: Az egercsehi szénbányászat története,
Eger 1977.

Ürmössy Lajos: A Sajó-völgyi és a Diósgyõr-Pereces
környéki szénbányászat története 1786-1956
(Kézirat, Sopron)

Zsille Lajos: A borsodi szénbányászat rövid ismertetése
Miskolci Mûszaki Élet, 1957. április

Magyar György és szerzõtársai: Bemutatjuk az Ózd-
Egercsehi szénmedence bányáit I-II. BKL
Bányászat 1976. 6-7. szám

Dr. Reményi Gábor: A borsodi szénbányászat története
1993-ig Miskolc (1995)
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Fejlesztések a rézsûmegfigyelésben és rézsûkezelésben

Minél nagyobb és minél mélyebb egy külfejtés, annál nagyobb jelentõsége van a rézsûk megfelelõ állapotának. A biztonság-
ra � de ugyanakkor gazdaságosságra is � törekvõ méretezés ellenére a kõzetek inhomogenitása, helyi zavartsága miatt rézsû-
csúszások rendszeresen elõfordulnak.

Az esetleges megcsúszások lelassítása, megakadályozása, a csúszások hatásainak minimalizálása rendszeres megfigyeléseket
(pl. elmozdulások, repedések keletkezése, növekedése) igényel. Nagy felületeken és nagy távolságokról azonban ennek meg-
valósítása már nem könnyû, különösen mivel a megfigyeléseket minél gyakrabban � lehetõleg folyamatosan � kell végezni. Az
újabb technológiák azonban újabb eszközöket adnak a kezünkbe, melyek fõ jellemzõi az alábbiak:

Kezdõdõ megcsúszás, elmozdulás esetén tehetõ intézkedések
� a vízszint süllyesztése a rézsûfelület mögött
� a rézsûterhelés csökkentése

o a rézsûmagasság (lépcsõmagas-
ság) csökkentése

o a rézsûszög csökkentése
o anyag eltávolítás

� a rézsûláb leterhelése (megtámasz-
tása) kõzetanyaggal

� a rézsû kõzeteinek megerõsítése
(pl. kõzethorgony)
A fenti intézkedések a rézsûcsú-

szást megelõzik vagy megállítják, de legalább lassítani fogják. A rendszeres megfigyeléssel az anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozó balesetek mindenképpen elkerülhetõk. A termelési biztonság fokozására nagy külfejtésekben célszerû az egész külfejtés-
nek és minden munkaszintnek is két kijáratot biztosítani.

Engineering & Minig Journal 2005 JAN/FEB p.20-24. Kadri Dagdelen és Dr. Arne Lislerud cikkei alapján PT

Külföldi hírek

Mándy András � dr. Zsámboki László: A borsodi me-
dence bányászata (A magyar bányászat évezre-
des története, Könyvrészlet, 2000. II. kötet, 19-
59. o.)

Rem Lajos � Czike Albert: Bemutatjuk a Borsodi Szén-
bányákat, BKL Bányászat 1975. 4. sz.

23 tagú szerzõcsoport: 200 éves a borsodi szénbányászat,
Miskolc (1986)

Búcsúzás

A Borsodi Szénbányák V. felszámolásával és az
idõközben bezárt többi bánya (Feketevölgy, Putnok,
Lyukó) megszûnésével gyakorlatilag befejezõdött a
szénmedence több mint 200 éves története. A borsodi
szénmedencébõl az elmúlt 220 év során mintegy 350

millió tonna szenet termeltek ki az ország mindenkori
céljait szolgálva.

Most, amikor a könyörtelen gazdasági és kemény
környezetvédelmi feltételek kényszerítõ hatására befe-
jezõdött a nagyüzemi szénbányászat a medencében, e
vázlatos visszatekintés keretében úgy érezzük, illõ dolog
tisztelegnünk mindazon fizikai és mûszaki dolgozók
elõtt, akik a távolabbi múltban, vagy éppen az elmúlt
évtizedekben áldozatos munkájukkal és erõfeszíté-
seikkel részesei voltak az itt elért eredményeknek.

Különös tisztelettel emlékezünk azokra a bányász-
társainkra � és bizony, a két évszázad alatt több százan
voltak � akik munkavégzésük közben életüket áldozták.

Cikkünk végén köszönetet mondunk mindazoknak,
akik segítséget adtak a cikk megírásához, az adatok
összegyûjtéséhez. A medence történetét és a kedves
kollegák emlékét tartsuk meg jó emlékezetünkben!

DR. SCHMOTZER IMRE 1959-ben Sopronban szerzett bányamérnöki oklevelet. Szakmai munkáját Egercsehiben, az
Ózdvidéki Szénbányászati Trösztnél kezdte. 1959-tõl 1963-ig üzemmérnök, 1963-tól 1970-ig a Putnoki Bányaüzem
fõmérnöke. 1971-72-ben az Ózdvidéki Szénbányák Vállalat bányamûvelési osztály vezetõje, 1973-tól 1979-ig ismét a
Putnoki Bányaüzem fõmérnöke. 1980-85 között a Borsodi Szénbányák Vállalat osztályvezetõje, majd 1985-tõl a KBFI
osztályvezetõje, 1987-tõl kutatási vezérigazgató-helyettes. 1991-tõl a SZÉSZEK fõtanácsosa.

MARTÉNYI ÁRPÁD 1966-ban bányamérnöki, majd 1973-ban bányaipari gazdasági mérnöki oklevelet szerzett
Miskolcon. 1966-1978-ig a DCM váci kõbányájában üzemvezetõ, 1978-1983-ig az Országos Érc- és Ásványbányáknál
osztályvezetõ, ill. területi fõmérnök volt. 1983-1991-ig a Bányászati Aknamélyítõ Vállalatnál dolgozott Budapesten,
Dorogon és Kuwaitban. 1991-tõl a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ szakfõtanácsosa. Bányászati szakter-
vezõi, szakértõi tevékenységet is folytat, 1992-1998 között az ENSZ EGB szénbányászati referense volt.

VADÁSZ ENDRE 1978-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem ipari karán végzett, majd 1982-ben szak-
közgazdászi képesítést szerzett. 1978-1986 között iparvállalatoknál, 1986-tól a szanáló szervezetnél dolgozott. 1992-tõl
az akkor megalakult REORG Gazdasági és Pénzügyi Rt. felszámolási szakigazgatója, a SZÉSZEK külsõ munkatársa.
Számos szénbányavállalat (Mecseki, Nógrádi, Dorogi) felszámolása mellett részt vett többek között a Ganz, a Videoton,
ill. a WVM Lízing és Pénzügyi Rt. felszámolási eljárásaiban.

Módszer/berendezés Pontosság Mit mér Távolság Ismétlési Függ az
idõjárástól?

Automatikus mérõállomás 1 cm pontok 2 km napi igen
hálózat (prizmás) kétszer
SS Radar 0,2 mm felület 850 m perc nem
Lézer szkenner 1 cm felület 900 m másodperc igen
GPS 1 cm pontok � másodperc nem
Digitális és légifényképezés 1 cm felület 150 m órák igen


