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A szénbányászat helyzete a térségben
a rendszerváltás idején

A hazai szénbányászatban a �80-as évek második fe-
lében válságos helyzet alakult ki. Ez a Borsodi Szénbá-
nyáknál 1986-tól kezdve a termelõ kapacitások fokoza-
tos leépülését okozta. 1989-ben megszûnt az állami tá-
mogatás, ami felgyorsította az eladósodási folyamatot.
1990-ben a Borsodi Szénbányák (BSZ) erõfeszítéseket
tett a gazdasági talpon maradásra. Ennek keretében le-
állították a legveszteségesebb bányát (Farkaslyuk), a
veszteséges szolgáltató egységeket gazdasági társasá-
gokká szervezték át, és 2500 fõvel csökkentették a válla-
lat létszámát.Mindezek ellenére a likviditási gondok fo-
kozódtak.

A szakágazat nehézségeinek rendezésére született a
3329/1990. sz. kormányhatározat, mely alapján létre-
hozták a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Közpon-
tot (SZÉSZEK). Az intézmény felszámoló jogosultság-
gal rendelkezett. A késõbbiekben további, kifejezetten
a szénbányavállalatok felszámolása kapcsán alkalmaz-
ható kormányrendeletek, határozatok születtek.

A 3329/1990. sz. kormányhatározat elõírja, hogy a
szénbányavállalatok szerkezetátalakítását felszámolási
eljárások keretében, központilag irányított és koordi-
nált program szerint kell megvalósítani.

1990. II. félévében a BSZ fizetésképtelenné vált,
ezért a vállalat vezérigazgatója 1990. november 12-én
kérelmet nyújtott be amegyei bírósághoz, melyben fize-
tésképtelenség címén a felszámolási eljárás megindítá-
sát kérte.

A felszámolási eljárás kezdõ idõpontjában a BSZ
hét széntermelõ egységgel rendelkezett, melyek közül
hatmélymûvelésû bánya (Lyukó, Szeles, Edelény, Feke-
tevölgy, Rudolf és Putnok) és egy külfejtés (Vadna) volt.
A felsoroltakon kívül a vállalat tulajdonában volt az épí-
tés alatt álló Dubicsányi Bánya. A beruházás 1990. eleje
óta forráshiány miatt szünetelt.

A felszámolási eljárás indulásakor meglévõ szénter-
melõ egységek összesen mintegy 3 Mt/év széntermelõ
kapacitást képviseltek. A piaci helyzet és a gazdálkodási
veszteség egyaránt a kapacitás szûkítését igényelte.
Ugyanakkor minden veszteséges bánya azonnali leállí-
tása esetén a lökésszerû költségigények miatt (humán,
környezetvédelmi, bányabezárási költségek) az egész
folyamat finanszírozhatatlanná vált volna.

A szénbánya vállalat felszámolása,
a felszámolási eljárás alatti tevékenység

A BSZ-nál termelt szenet hagyományosan, a lakos-
ság részére termelték és energetikai célra hasznosítot-
ták.

A felszámolás elsõ évében olyan intézkedések és
események történtek, melyek a lakossági szénpiacot
alapvetõen megváltoztatták és kiszámíthatatlanná tet-
ték.

1991-ben a szénár és a szénimport liberalizált lett,
melynek következtében nagymennyiségû olcsó import szén
áramlott be azokból az országokból, ahol a széntermelés
továbbra is állami támogatásban részesült. A lakossági
szénpiacon drasztikus keresletcsökkenés következett be, az
árak stagnáltak, ugyanakkor a költségek emelkedtek.

A lakossági szénpiac nehézségeit növelte, hogy a ha-
gyományos értékesítési csatornák bedugultak, az állami
tulajdonú TÜZÉP vállalatoknál mûködési zavarok je-
lentkeztek. A felszámolás korlátai miatt nem volt lehe-
tõség saját értékesítési hálózat kialakítására.

1991-ben gondok voltak az energetikai szénpiacon is.
A villamosenergia-felhasználás csökkenése miatt az erõ-
mûvek szénátvételi készsége csökkent és rendszertelenné
vált. 1992 elejétõl létrejött a szénbányavállalatok és a
Magyar Villamos Mûvek Rt. közötti középtávú szerzõ-
dés, mely bányánként rögzítette az évenként átvett
mennyiségeket és az árakat. 1990-93 között a lakossági
és egyéb értékesítés súlya a felszámolás elõtti utolsó év-
ben jelentkezõ 44%-ról 1993-ra 16%-ra csökkent.
Mindez elsõsorban a háztartási gáz elterjedésének kö-
vetkezménye volt.

1991 júliusában kezdõdött a legveszteségesebb bányák
termelésének leállítása, majd a bányák egy részét gazdasá-
gi társasággá alakították át. 1992. október 1-jén elsõként
a legnagyobb veszteséget termelõ Putnok Bánya alakult
át a BSZ egyszemélyes kft.-jévé, majd egy évvel késõbb
a Feketevölgy is. 1992 IV. negyedévétõl alakult társaság-
gá a Vadnai Külfejtés.

A felszámolási eljárásban nem volt esély a bányásza-
ti eszközök, mûködõ bányák befektetõk részére történõ
értékesítésére, a már jelzett gazdasági környezet, továb-
bá olyan okok miatt, melyek a többi hazai szénbánya
vállalat felszámolási helyzetébõl adódtak. Az eszközök-
re nem volt felvevõ piac, továbbá a jogszabályi környe-
zet is akadályozta volna a bányaüzemek értékesítését,

A Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. mûködése 1994-2005 között
DR. FREINÉ JÁNI NATÁLIA, okl. közgazda, végelszámoló (Borsodi BVH Rt., Miskolc)

Az észak-magyarországi szénbányák (a borsodi, a mátrai és a nógrádi bányák) felszámolására (bezárá-
sára és vagyonhasznosításra) alakult részvénytársaság megalakulásának körülményeirõl, mûszaki, humán-
politikai és vagyonhasznosítási tevékenységérõl olvashatunk e cikkben



14 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 139. évfolyam, 2. szám

mivel ekkor még nem volt lehetõség a bányászati jog át-
ruházására. Ezért más megoldást kellett találni.

1993. június 4-én megszületett a 2014/1993. sz. kor-
mányhatározat,mely rendelkezett a BSZ sorsáról, hogy
�A Tiszai Erõmû Rt., valamint Lyukóbánya és a kapcso-
lódó infrastrukturális létesítmények szervezeti vagy tu-
lajdonosi integrációban mûködjenek tovább.�

Az integráció egy új társaság megalapításával jött
létre, melybe a Tiszai Erõmû Rt. a Kazincbarcikai Hõ-
erõmûvet, a BSZ pedig Lyukóbányát és a hozzátartozó
infrastruktúrát apportálta. Az integráció szervezését mi-
niszteri biztos irányította. A szervezési munka 1993. au-
gusztus 25-én kezdõdött és 1993. december 1-jétõl lét-
rejött az új társaság Borsodi Energetikai Kft. néven.

Azon bányák mûködtetésére, amelyek az integrációba
nem kerültek be, valamint a nemmûködõ vagyontárgyak
értékesítésére, hasznosítására és a bányatörvénybõl ere-
dõ kötelezettségek teljesítésére létrehozták a Borsodi
Bányavagyon-hasznosító Rt.-t (BBVH Rt.).

A BSZ 1991. január 29-én indult felszámolása 2004.
február 4-én jogerõsen lezárult, az adóst a cégjegyzék-
bõl törölték.

A BVH Rt. megalakulása, feladata

ABBVHRt. a szénbányászati felszámolások lezárá-
sáról szóló 3439/1993. sz. kormányhatározat alapján jött
lére. Alapító okiratát a kormány 168/1993. (XII. 2.) ren-
deletének megfelelõen 1993. 12. 17-én a SZÉSZEK
nyújtotta be, és tevékenysége megkezdésének elsõ nap-
ja (1994. év január 1.) óta ellátja a részvénytársaság tu-
lajdonosi és mûködtetési feladatait is.

A BBVH Rt. fõ feladata a múltbeli bányászati tevé-
kenységgel összefüggõ mûszaki és humán kötelezettségek
teljesítése volt, melynek fedezete részben a BSZ rövid tá-
von nem hasznosítható eszközei, továbbá az éves állami
költségvetés keretében évente megállapított bányabe-
zárási keret voltak, melyeket a SZÉSZEK, mint a
BBVHRt. tulajdonosa kezelt. Az átvállalt kötelezettsé-
gek jelentõs részét az rt. teljesítette.

Tevékenységi köre 1995-ben kibõvült a Mátrai és a
Nógrádi Szénbányáktól átvett kötelezettségek elvégzésével.
Legfontosabb feladatai a bányabezárások és az azokkal
összefüggõ bányakárok felmérése, a tájrendezés, ameg-
lévõ vagyon kezelése, hasznosítása voltak.

A társaság tevékenységéhez tartozott 1995. augusztus
31-ig Edelény bánya mûködtetése is. A foglalkoztatási
céllal fenntartott bánya bezárása végül is � gazdaságos-
sági okokmiatt � 1995. szeptember 1-jén megkezdõdött
és 1996. május 31-ig befejezõdött.

A BBVH Rt. mûszaki tevékenységének áttekintése
(1994-2004)

A feladat három régió szénbányászati kötelezettsége-
inek teljesítése volt. A mûszaki kötelezettségek átvétel-
kori értékei régiónként és költséghelyenként az 1. táb-
lázat szerint oszlottak meg. A kötelezettségek döntõen a
borsodi térségben voltak, fajtáját tekintve pedig a bá-

nyabezárási és a tájrendezési feladatok voltak túlsúlyban.
A kötelezettség teljesítés évenkénti, régiónkénti és

fajtánkénti tényszámait a 2. táblázat tartalmazza. A tel-
jesítés a kezdeti felfutás után viszonylag egyenletes volt.

A teljesítésében 2000-tõl minõségi változást jelen-
tettek a �nagy� bányabezárások (Putnok, Feketevölgy).
2002 után már a nagyszámú, de kisebb pénzügyi teljesí-
tést jelentõ ügyek (elsõsorban bányakárok) kerültek
elõtérbe.

Az átvetteken túlmenõen az rt. olyan kötelezettsé-
geket is teljesített, amelyek a hatósági elõírások és a be-
jelentések alapján keletkeztek.

A �nevesíthetõ�mûszaki kötelezettségek teljesítésé-
nek alapját azok a felderítések és felmérések (ún. �kö-
telezettség kataszterek�) képezték, amelyeket a SZÉ-
SZEK felkérésére a szakma helyileg legjáratosabb kép-
viselõivel a BBVH Rt. készíttetett el.

Amûszaki kötelezettségek teljesítése több irányú, il-
letõleg sokoldalú, mert magába foglalja:

� A bányászat következményeként még fennálló ba-
lesetveszélyes állapotok megszüntetését (bányabesza-
kadások tömedékelése, romos épületmaradványok fel-
számolása stb.),

� az újabb veszélyhelyzetek kialakulásánakmegelõzé-
sét (külszínre nyíló bányatérségek végleges és biztonsá-
gos lezárása, nem hasznosítható épületek lebontása stb.),

� a bányászat élõ és épített környezetre, felszíni és
felszín alatti vizekre gyakorolt kedvezõtlen hatásainak
felmérését, megfigyelését, csökkentését, megszünteté-
sét (megfigyelõ rendszerek kialakítása, tájrendezés,
környezetmentesítések, bányakárok rendezése stb.),

� a bányászat által igénybevett területek, épületek,
építmények értékesíthetõségének, újrahasznosításának
elõsegítését (épületek állagmegóvása, épületek, építmé-
nyek, közmûvek felújítása és/vagy korszerûsítése).

A bányabezárási munkák a bányák bezárási idõ-
pontja szerint két nagy csoportra oszthatók:
a) Utólagos bányabezárási munkák, másképpen bánya-

bezárási utómunkák azon bányák esetében, amelyek-
nek bezárása megelõzte a BBVH Rt. megalakulását
illetve mûködését. Ezen munkákra nagy számuk, te-
rületi szétszórtságuk és általában a kisebb fajlagos
költségigényük a jellemzõ.
Ezenmunkák közül � a teljességre való törekvés nél-

kül � kiemelhetõk a következõ tevékenységek a borsodi, a
mátraaljai és a nógrádi térségben:

� korábbi üzemterek szennyezettségi vizsgálata, il-
letve ennek alapján a szükséges mentesítések elvégzése,

� külszínre nyíló bányatérségek utántömedékelése,
illetve végleges lezárása, külszínig terjedõ felszakadások
kezelése,

Megnevezés Borsod Mátra Nógrád BBVH Rt.
Bányabezárás 1.523 175 52 1.750
Tájrendezés 1.376 192 220 1.788
Bányakár 131 48 150 329
Vagyonhoz köt. 0 0 0 0
Összesen: 3.030 415 422 3.867

1. táblázat Amûszaki kötelezettségekmegoszlása (MFt)
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� függõleges és lejtõsaknák, valamint lejtõs- és lég-
aknák, bányanyílások végleges lezárása,

� lejtõsakna habbetonos tömedékelése,
� altárók végleges lezárása, illetve felhagyása.

b) Bányabezárási munkák az olyan bányáknál, ame-
lyeknél a termelés befejezése a BBVH Rt. mûködé-
sének idejére esik, illetve valamilyen módon az rt.
mûködéséhez kapcsolódik. Ezeket a komplex bánya-
bezárási munkákat általában a területi koncentrált-
ság és a nagy költségigény jellemzi. Ilyenek voltak:
� a BBVH Rt. saját szervezetében mûködõ Szeles-

Edelény Bánya,
� a BBVHRt. egyszemélyi tulajdonában lévõ Feke-

tevölgy és Putnok Bánya Kft.-k,
� továbbá a BBVH Rt.-tõl egy kft. által bérelt Ru-

dolf Bánya bezárása.
A bányák bezárásával kapcsolatban a következõket

emeljük ki:
� A bányák bezárását környezeti állapotvizsgálat il-

letve hatásvizsgálat elõzte meg. A szigorodó környezet-
védelmi elõírások miatt a bezárandó bányák környeze-
tében, illetve egyes üzemtereken vízmegfigyelõ kutakat
kellett létesíteni, a vízminõségi mutatókmérése és a fel-
töltõdési folyamatok nyomon követése érdekében.

� A felsorolt bányák bezárása hosszú folyamat volt,
amelynek során a távol esõ illetve nagyobb költségigé-
nyû bányamezõk felhagyása a termelési tevékenységgel
párhuzamosan történt. Ezzel a megoldással a bányabe-
zárással járó igen jelentõs terheket idõben egyenlete-
sebbé lehetett tenni.

� A bányák bezárása azok végelszámolásával fejezõ-
dött be.

� A bányák bezárását jelentõsebb konfliktusok nél-
kül sikerült megoldani.

Meg kell említeni továbbá az üzemtereken lévõ,
nem hasznosítható vagy speciálisan a bányászati tevé-
kenység folytatása érdekében létesített nagyszámú
széntároló bunker, gépház, szellõztetõ gépház stb. bon-
tását, felszámolását, amelyre általában nem a szûkebb
értelemben vett bányabezárás idején, hanem késõbb
került sor.

Részben a korábbi, részben az 1990-es évek közepé-
tõl végrehajtott bányabezárásokkal összefüggésben ke-
rült sor a borsodi és ózdi területen amégmeglévõ bánya-
telkek megszüntetésére, illetve a nógrádi területen azok
értékesítésére. Ezekhez egyéb, a bányabezárásokhoz
kapcsolódó tennivalók és intézkedések kapcsolódtak.

A bezárt bányák bányatérségeibõl kifolyó bányavi-
zek rendezett elvezetése, illetve külszíni befogadókba
való bevezetése is az utólagos bányabezárási munkák-
hoz tartozott, a tervezéstõl a hatósági engedélyezésen
keresztül a kivitelezésig.

A tájrendezési munkák közé alapvetõen a mélymû-
velésû szénbányák meddõhányóinak és egyes külfejté-
sek bányagödrének illetve meddõhányójának rendezé-
se tartozik.

A meddõhányók rendezésének kötelezettségét a
hatályos bányatörvény szabja meg, miszerint a felha-
gyott meddõhányó tájba illesztését, hasznosításra alkal-
massá tételét kell megvalósítani.

Amélymûvelésû szénbányákmeddõhányói a koráb-
bi idõszakokban (az 1970-es évek elõtt) hagyományo-
san sík jellegûek, késõbb sok esetben kúpos kialakítású-
ak voltak, illetve a kétféle típus kombinációját jelentet-
ték. Ezekben az esetekben a meddõhányók rendezésé-
re jellemzõ megoldás a meredek rézsûk megszüntetése
(fizikai rendezés), majd a felület füvesítése és a meddõ-
hányó � rendszerint humusszal javított � anyagában

Régió Kötelezettség- Teljesítések (M Ft) 1994-
fajta 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004
Bányabezár. 149 444 300 254 278 215 1371 690 82 87 38 3908
Tájrendezés 20 160 221 111 138 179 87 117 210 74 10 1327

Borsod Bányakár 13 5 19 35 43 13 8 23 75 57 74 365
Vagy. köt. - - - 54 143 151 145 141 218 61 47 960
Összesen: 182 609 540 454 602 558 1611 971 585 279 169 6560
Bányabezár. - 62 - 37 26 4 1 12 12 17 - 171
Tájrendezés - - 23 - 44 - - - 7 - - 74

Mátra Bányakár - 1 3 4 14 37 41 28 42 31 9 210
Vagy. köt. - - - - - - - - - - 0
Összesen: - 63 26 41 84 41 42 40 61 48 9 455
Bányabezár. - - - 24 26 10 22 25 30 49 30 216
Tájrendezés - 19 57 64 23 12 2 2 7 15 1 202

Nógrád Bányakár - 19 13 4 16 4 5 9 11 23 23 127
Vagy. köt. - - - - - - - - - - 0
Összesen: 38 70 92 65 26 29 36 48 87 54 545
Bányabezár. 149 506 300 315 330 229 1394 727 124 153 68 4295
Tájrendezés 20 179 301 175 205 191 89 119 224 89 11 1603

BBVH Rt. Bányakár 13 25 35 43 73 54 54 60 128 111 106 702
Vagy. köt. - - - 54 143 151 145 141 218 61 47 960
Összesen: 182 710 636 587 751 625 1682 1047 694 414 231 7559

2. táblázat A kötelezettség teljesítés évenkénti, régiónkénti és fajtánkénti folyó áron



megtelepedni képes facsemeték ligetszerû telepítése
volt. A rendezéshez értelemszerûen hozzátartozott a
környezet vízháztartásának visszaállítása is.

A külfejtések rendezési munkái során más jellegû
feladatokat is végre kell hajtani. A külfejtések bánya-
gödrei jellemzõen feltöltõdnek, és bányatavak alakul-
nak ki. Célként lehet kijelölni az üdülõhelyi környezet
kialakítását. Ez az elv valósult meg a borsodi vadnai kül-
fejtés bezárását követõ tájrendezési munkák során is.

A meddõhányó rendezések közül nagyságrendjénél
fogva külön említést érdemel Borsodban, Kazincbarci-
ka határában azÁdám völgyben találhatómeddõhányó,
amelyet az ott �elhaladó� függõ kötélpályán szállított, a
berentei szénosztályozón leválogatott meddõvel rakott
csillék kidöntésével alakítottak ki évtizedek alatt.

Jelentõs és folyamatos feladatot jelentett a bányászati
tevékenység által okozott bányakárok rendezése.

A bányakárok egy (kisebb) része általában elmulasz-
tott vagy rosszul elvégzett bányabezárási (esetleg táj-
rendezési) munkák miatt következik be (pl. külszínre
nyíló bányatérségek nemmegfelelõ tömedékelése miat-
ti felszakadások, hányómozgások miatt keletkezõ károk
stb.). Elhárításuk módja hasonló a bányabezárásnál és
tájrendezésnél alkalmazott módszerhez, illetve ha az
érintett ingatlan tulajdonosa a bekövetkezett esemény
miatt bárminemû kárt szenvedett, kártalanítási összeg
illeti meg.

Fentiek tulajdonképpen bányabezárási utómunkák,
amelyek csak azért kerülnek a bányakár kategóriába,
mert az elvégzendõ feladatot külsõ bejelentés elõzte
meg.

A bányakárok másik � szám szerintmeghatározó há-
nyada (több száz eset) � része a bányamûveletek alatt és
a befejezése után is még hosszú ideig tartó folyamatoknak
(terepszintsüllyedés, vízelvonás-visszatöltõdés) a követ-
kezménye, amely az épületek és építmények részleges
(esetleg teljes) károsodását okozhatja. A bányakárok
erre a csoportjára jellemzõ, hogy a korábbiaktól eltérõ-
en a BBVH Rt. nem végez(tet) helyreállítást, hanem
szakvélemény(ek)en alapuló megállapodást köt a káro-
sulttal, és az abban foglaltak szerint pénzbeli kárta-
lanítást nyújt.

Az egyes területekre benyújtott kártalanítási igé-
nyek elbírálása elõtt minden esetben egyedi vagy a ré-
gióra vonatkozó bányakár szakvélemény készült, amely-
nek alapján eldönthetõ volt, hogy a bejelentett ká-
rosodás és a korábbi bányászati tevékenység között van-
e ok-okozati összefüggés, és ha igen, akkor annak mek-
kora a mértéke.

A BBVH Rt. jellemzõen �bányakáros� területei
Borsodban Felsõnyárád, Farkaslyuk, Sajómercse és kör-
nyéke, a volt Mátraaljai Szénbányák területén Rózsa-
szentmárton, Nógrádban Salgótarján, Kazár, Mátrano-
vák és Mátraterenye.

A bányakár ügyek szakvéleményeinek megalapo-
zottságát, valamint a felajánlott kártalanítás realitását
bizonyította, hogy peres eljárás megindítását az érintet-
tek csak néhány esetben kezdeményezték.

Humánpolitikai kiadások, a létszám fokozatos
leépítése

Amikor a BBVH Rt. megkezdte mûködését, két te-
lephelye volt; az rt. igazgatósága és Edelény Bánya,
összesen 1011 fõ létszámmal.

A két telephely 1995. január 1-jén kibõvült a mátrai
irodával, amit aMátraaljai Szénbányáktól átvett kötele-
zettségek teljesítésére hoztunk létre. A létszám ekkor 5
fõvel kibõvült.

1996-ban Edelény Bánya termelési, majd bányabe-
zárási tevékenysége befejezõdött, az itt foglalkoztatott
létszámot tervszerûen leépítettük, a telephelyet meg-
szüntettük.

A mátrai iroda 2000. január 1-jétõl beolvadt a hu-
mánpolitikai irodába, 2001-ben pedig véglegesen meg-
szûnt.

A fent említett folyamat eredménye természetesen
jelentõs létszámcsökkenés volt. Edelény Bánya bezárá-
sa után a létszám 1011 fõrõl 45 fõre csökkent. Késõbb
2001-ben és 2002-ben volt nagyobb létszámcsökkentés.
Az rt. 2004. december 31-én befejezte tevékenységét, az
utolsó 12 fõ munkaviszonya is megszûnt.

A fentiekbõl következik, hogy az egyik legjelentõsebb
humánpolitikai kiadás a végkielégítések és felmondási bé-
rek kifizetése volt.

Másik nagyon jelentõs humánpolitikai kiadás a BSZ
létszámleépítésekor korengedményes nyugdíjba küldött
dolgozók után a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak fize-
tendõ, évenként jelentkezõ kötelezettség volt. Ez átla-
gosan évi 30 M Ft-ot jelentett, 1994-tõl folyamatosan
2000-ig, fokozatosan csökkenõ mértékben.

A BSZ-tól átvett baleseti járadékfizetési kötelezett-
séget oly módon teljesítette az rt., hogy járadékbiztosí-
tási szerzõdést kötött az érintettekkel, egyszeri vagy havi
rendszerességû fizetésre.

A BVH Rt.mûködése során végig nagy figyelmet for-
dított a bányászhagyományok megõrzésére. Több telepü-
lésen emléket állíttatott, vagy ehhez támogatásával je-
lentõsen hozzájárult, egyrészt azért, hogy emlékeze-
tünkbenmegmaradjon a sok-sok éven át tartó, emberek
tízezreinekmunkát adó borsodi bányászkodás,másrészt
így kíván tisztelegni a bányaszerencsétlenségek áldoza-
tai elõtt.

Éveken át támogatta a bányászzenekar fenntartását, rész-
ben átvállalta a nyugdíjasok gyógyüdültetésének költségeit.

Edelény Bánya bezárásakor közel ezer dolgozónak
kellett felmondani, közülük többen korkedvezményes
vagy öregségi nyugdíjba mentek. A nyugdíjasok, idevo-
natkozó jogszabály szerint, a nyugdíjas bányászok szén-
járandóságának pénzbeli megváltására csak akkor tart-
hatnak igényt, ha az õket utoljára foglalkoztató bányá-
szati társaság megszûnt, vagy végelszámolás, felszámo-
lási eljárás alatt áll. A BBVH Rt. végelszámolásának
megkezdéséig átvállalta a nyugdíjfolyósítótól ezt a költ-
séget, hogy nyugdíjasai ne kerülhessenek hátrányos
helyzetbe a többi bánya (Feketevölgy, Putnok stb.) bá-
nyászaival szemben, csak azért, mert Edelény Bánya az
rt. szervezeti egysége volt.
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A BBVH Rt. vagyonhasznosítási tevékenysége

A vagyon döntõ többségében a megszûnt bányák in-
gatlanaiban testesült meg. A BSZ vagyona nem fedezte a
fennálló kötelezettségeket, ugyanez a helyzet a Nógrádi
Szénbányák kötelezettségeivel, amihez ellentételezésül
vagyon nem is járult. AMátraaljai Szénbányáktól átvett
vagyon az átvállalt kötelezettségeket 1995-ös árakon fe-
dezte.

Vagyonhasznosítás terén az rt. céljai amegalakulás óta
eltelt idõszakban a gazdasági környezethez igazodva vál-
toztak.

A kezdeti cél a kötelezettségek fedezetének részbeni
ellentételezésére a birtokában lévõ vagyon minél na-
gyobb áron való értékesítése volt, de ez a térség válság-
helyzetébõl adódó tõkeszegénység miatt komoly akadá-
lyokba ütközött.

Késõbb � a gazdasági fellendülésre utaló jelek alap-
ján � célunk a remélt betelepülõ vállalkozások számára
helyet adó ipartelepek kialakítása lett. Ehhez elsõsorban a
telephelyek infrastruktúráját kellett korszerûsíteni. A
korszerûsítési terveket a bányabezárások miatt kormány-
szinten is kiemelten kezeltmunkahelyteremtés érdekében
projektekké fejlesztettük.

Két kiemelt projekt (a Szuhakállói Vállalkozói Park és
aVadnai Szabadidõközpont)megvalósítására egyszemé-
lyes társaságot (a Borsodi Bányászati Erõforrás-hasz-
nosító Kht.-t) alapítottunk, amely a beruházásokat kü-
lönbözõ állami fejlesztési forrásokból valósította meg.

AVadnai Szabadidõközpont a vadnai külfejtéses bá-
nyászkodás felhagyásának következtében kialakult bá-
nyató adottságait használja ki. Ma már nem a BBVH
Rt. tulajdonában van, egy vállalkozó alakított ki üdülõ-
telkeket a tó körül, az értékesítés során azonban beru-
házásaink megtérültek.

A Szuhakállói Vállalkozói Park kiválóan alkalmas ar-
ra, hogy vállalkozások mûködjenek benne. Célunk itt is
az értékesítés, de addig is hasznosítható, bérbe adható.

Az rt.-nek nemcsak ingó és ingatlan vagyona, de jelen-
tõs befektetései is voltak.A legjelentõsebbek a 100%-ban
a tulajdonában lévõ, mûködõ mélymûvelésû bányák, a
BSZ által alapított Putnok és Feketevölgy Bánya Kft.-k,
valamint a HELIOSZ Üdültetési Kft.

A két bánya ebben a formában közel tíz éven át mû-
ködött, de gazdaságossági okokból végelszámolás alá
kellett vonni õket, majd jogutód nélkül mindkettõ meg-
szûnt. Feketevölgy Bánya végelszámolása pozitív ered-
ménnyel zárult.

A HELIOSZ Kft., nagyjából hasonló okból, ugyan-
erre a sorsra jutott. A tulajdonában lévõ balatoni üdü-
lõk komolyabb átalakítás nélkül már nem feleltek meg
a kor igényeinek. A BBVH Rt. jobbnak látta a kft.-t
megszüntetni, és az üdülõt (a vagyonfelosztás során
csak az egyiket kapta meg) értékesíteni.

Volt olyan társaságunk is, amelyben többségi tulaj-
donosok voltunk, és amelyet szerencsére nem kellett
megszüntetnünk, eladtuk egy vállalkozónak, aki a mai
napig mûködteti, így megmaradtak a munkahelyek.

Nagyobb értékû ingatlanaink értékesítés utáni sor-
sát, amennyire tudtuk, figyelemmel kísértük. Így tudo-
másunk van arról. hogy egyMiskolc belvárosához közel
esõ irodaházunkat idõsek otthonává alakítják át, Felsõ-
nyárádon a volt irattárunkban pékséget üzemeltetnek.
Edelényben, a bánya külszíni telepein alumínium öntö-
de mûködik és alumíniumból készült tárgyakat is készí-
tenek. Herbolyán, a Tervtárónak nevezett üzemtérre
több különbözõ vállalkozás települt be.

A vagyonhasznosítási tevékenység árbevételeit a 3.
táblázatmutatja.

A BBVH Rt. jelenlegi helyzete

A SZÉSZEK 2004. december 30-án alapítói határo-
zatban elrendelte (2005. január 1-jei kezdõnappal) a
társaság végelszámolását, és a kormány felhatalmazásá-
val megalapította a Bányavagyon-hasznosító Közhasz-
nú Társaságot (BVH Kht.-t).

Akht. feladata részben aBBVHRt.mégmeglévõ kö-
telezettségeinek teljesítése, ennek érdekében adásvétel-
lel vegyes tartozásátvállalási szerzõdést kötött az rt.-vel.

Az rt.-nek nem maradt más feladata, mint a még
meglévõ vagyontárgyak értékesítése és a fennálló mara-
dék kötelezettségek pontos felmérése.

Ezzel a BBVH Rt., a nagy múltú Borsodi Szénbá-
nyák � ha nem is cégjogi értelemben, de a bányatör-
vénybõl adódó feladatainak ellátása szempontjából

3. táblázat A Borsodi BVH Rt. bevételei

Sor- Megnevezés Bevételek (M Ft)
szám 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-

2004
1. Tárgyi eszk. értékesítése 16,1 5,4 58,2 26,9 85,2 17,6 30,8 92,2 104,1 155,6 50,7 642,8
2. Bef. p.ü.esz. és üzletr. ért. - - 123 7,2 - 0,5 14,5 87,8 1,1 0,3 0 234,4
3. Készletek értékesítése 48,6 54,4 10,6 4,2 1,8 0,9 8,8 2,8 2,5 4,3 0 138,9
4. Tárgyi eszk. haszn. adása - 4,5 6,9 - 8,1 4,9 19,8 11,4 3 2,4 6,8 67,8
5. Bef. p.ü.eszk. és ür. hozama - - - - - - 0,9 3,9 0,3 0 0 5,1
6. Munkaváll. tartozások 4,1 12,6 10 9,2 7,7 9,8 9,5 8,8 16,4 8,3 0 96,4
7. Vevõtartozások 2 3,8 - 1,9 - - - - - 0 0 7,7
8. Egyéb ért. és haszn. bev. 19 5,1 5,1 9,5 8,6 7,3 2,9 6,1 9,3 4,1 0,4 77,4
9. Ért. és haszn. össz. (1-9) 89,8 85,8 213,8 58,9 111,4 41 87,2 213 136,7 175 57,9 1 270,5
10. Egyéb bev. SZÉSZEK 55,1 22,6 37,2 30,4 35,9 28,8 26,6 10,5 7,6 34,9 289,6

támogatás nélkül
11. Saját bev. össz. (10+11) 144,9 108,4 251,0 89,3 147,3 69,8 113,8 223,5 144,3 209,9 57,9 1 560,1
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mindenképpen � jogutódja tevékenységét befejezte, és
várhatóan a 2006. év folyamán megszûnik.

A szerkezetátalakítás hatása a térség gazdasági és
társadalmi fejlõdésére

A szerkezetátalakítás során a térségben megszûnt
az összes mélymûvelésû bánya, helyébe kisebb, külszíni
bányák léptek. Ezek azonban nem tudták felvenni a fel-
szabaduló létszámot. Megszaporodtak a nem bányász-
kodással foglalkozó kisvállalkozások, de ez még mindig
nem megoldás a kialakult munkanélküliség eny-
hítésére.

Amikor a szénbányák létszámleépítése megtörtént,
több mint 2000 dolgozó ment nyugdíjba. Azóta ez a
szám jelentõsen megnövekedett, biztos jövedelmet a
még néhány évig mûködõ bányászati kft.-k megszûné-
sekor is csak a nyugdíj jelenthetett. A 150/1991. (XII.
4.) sz. kormányrendelet biztosította a lehetõséget, hogy
25 év föld alatti szolgálat, vagy legalább 5000 föld alatt

letöltött mûszak után bányásznyugdíjat lehessen
igénybe venni.

A kulturális és sportélet is jelentõsen megváltozott.
Valaha a bányászatban dolgozókra az összetartozás volt
a jellemzõ, örömeiket, bánataikat is együtt élték át. Az
ünnepeik is jórészt a bányához kötõdtek, a bányászna-
pok a legnagyobb megmozdulást jelentették a települé-
seken. Bányász mûvelõdési házak, mozik, labdarúgó,
kézilabda csapatok mûködtek. Hírnevet szereztek még
az ökölvívók, a tornászok is a térségnek.

Mára már minden megváltozott, de összességében
elmondható, hogy a BBVHRt. anyagi és egyéb lehetõsé-
géhez képest mindent megtett annak érdekében, hogy a
térségben élõk minél kisebb mértékben szenvedjék meg a
változásokat.

A cikk írásakor forrásként használtam a BSZ felszá-
molási zárójelentését és a BBVHRt. beszámoló jelenté-
seit. A cikk összeállításában nyújtott segítségükért köszö-
netetmondokVadász Endre felszámolóbiztosnak és az rt.
munkatársainak, Ravasz Irénnek és Balázs Sándornak.

DR. FREINÉ JÁNI NATÁLIA a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 1980-ban kapott okl. közgaz-
da, ipari tervezõ, szervezõ szakképesítést. Késõbb az ingatlanforgalmazó és értékbecslõ képesítést is megszerezte. 1980-
1993-ig a Borsodi Szénbányák Számítástechnikai, Bérgazdálkodási és Pénzügyi Osztályain volt csoportvezetõ, ill. osztály-
vezetõ helyettes. 1994-2004-ig a Borsodi Bányavagyon-hasznosítóRt. gazdasági igazgatóhelyettese, 2005-tõl végelszámo-
lója.

VII. Energiapolitikai Fórum

Energiapolitika és társadalom 2006 címmel 2006. február
14-én igen nagy érdeklõdés mellett rendezte meg az Energia-
politika 2000 Társulat a VII. Energiapolitikai Fórumot,
amelyre a Dunamelléki Református Egyházkerület székházá-
nak dísztermében került sor.

Az elhangzott fõ elõadásokról a teljesség igénye nélkül :
Dr. Járosi Márton, a társulat elnöke �Magyar energiapoliti-

ka 2006� címû elõadásában megfogalmazta, hogy az új ener-
giapolitika célja a nemzeti szuverenitást megtestesítõ állam fe-
lelõs szerepének helyreállítása. A magyar energiapolitika
alapjait egy általános energiatörvényben kell összefoglalni.

Dr. Csom Gyula, a BMGE Nukleáris Technikai Intézet
emeritus professzora �Az atomenergia szerepe az energetiká-
ban� címû elõadásában szólt az EU energetikai Zöld Könyvé-
rõl, az azokbanmegfogalmazott prioritásokról.Megfogalmaz-
ta, hogy a paksi atomerõmû üzemidõ-hosszabbításának nincs
reális gazdasági, ellátásbiztonsági és környezetvédelmi alter-
natívája.

Dr. Tombor Antal, a MAVIR Zrt. elnök-vezérigazgatója
�Megújuló energiaforrások a villamos energia termelésében�
címû elõadásának kezdetén megfogalmazta, hogy a víz- és szél-
energia elsõsorban villamos energiává, míg a többi megújuló
energiaforrás elsõsorban hõenergiává és üzemanyaggá alakít-
ható.

A vízerõmûvek a világ villamosenergia-termelésének egy-
hatodát adják. Többségükben É- és D-Amerikában és Ázsiá-
ban találhatók.

Európa a szélerõmûvek fejlesztésében élenjáró, hiszen a
világ szélerõmûveinek 3/4 része itt mûködik. Németországban
több mint 60.000 MW összkapacitású szélerõmûvet gyártot-
tak, és ennek harmada az országban mûködik.

A napenergiát ma inkább hõenergia elõállítására használ-
ják, de terjednek a termikus naperõmûvek és a napelemes
megoldások is. Ez utóbbiban a legnagyobb a fejlõdés, fõleg a
fejlett országokban (Japán, USA, Németország).

A geotermikus energia szintén a hõenergia piacon jelent
ma nagyobb potenciált, villamosenergia termelésére csak na-
gyon kedvezõ adottságú helyeken adódik lehetõség, fõleg vul-
kanikus területeken (Európában, Olaszországban, Izlandon).

A biomassza egyaránt hasznosítható villamos- és hõener-
gia elõállítására és üzemanyag készítésére. A szilárd biomasz-
sza és a biogáz többségét hõ elõállítására használják, de bein-
dult az erõmûves hasznosítás is. Itt lehet az egyik legnagyobb
fejlõdésre számítani a jövõben. Bioetanol és biodízel gyártásá-
val egyre több helyen foglalkoznak.

Nálunk a villamos energia elõállítására fõleg a biomassza
jön számításba. Az EU célként jelezte tagországainak, hogy a
bruttó villamosenergia-fogyasztásban (nettó termelés és az
import szaldó összegében) milyen részarányt vár 2010-ben.
Hazánktól a várt 3,6% a legkisebb részarány az EU 25-ben.
Ennek teljesítésétõl féltünk, hiszen az ezredfordulónmég csak
0,6%-nál tartottunk. 2005-ben � a kitûzöttnél 5 évvel koráb-
ban � már teljesítettük a célt. Ez a biomasszának, elsõsorban
a fának köszönhetõ. Ma már öt régi erõmûvünkben tüzelnek
biomasszát, és hamarosan a hatodik is csatlakozni fog ehhez.
Aztán jönnek a szélerõmûvek (most még csak 17MW van). A
fõ ösztönzõ a kötelezõ átvétel 23,86 Ft/kWh-s átlagos ára, ami
kétszerese az egyéb erõmûvek termelési átlagárának.

Gondot jelent az idõjárástól függõ megújuló források
hasznosítása a villamos energia rendszerben, amelyet a mai
feltételek mellett ilyen erõmûvek nélkül sem könnyû irányí-
tani.

Dr. Horn János

Hazai hírek


