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Bevezetés

Az állami tulajdonban lévõ szénbánya vállalatok fel-
számolásával 1990-ben kezdõdött a hazai szénbányászat
szerkezetátalakítása, majd folytatódott a szénerõmû-
szénbánya integrációkkal. Az integrációs szerzõdések
meghatározták, hogy a volt szénbányák vagyonelemei-
nek és a kötelezettségeinek mely része kerül az új szer-
vezetekbe, és mely része marad a felszámolási folyama-
tokban, azaz állami tulajdonkörben, illetve állami köte-
lezettségi körben.

A SZÉSZEK hét szénbánya vállalatnál kijelölt fel-
számoló volt, további két szénbánya vállalatnál és két
tanbányánál pedig a mûszaki kötelezettségek teljesíté-
sének irányítója, finanszírozója.

A felszámolási eljárások gyorsítása, lezárhatósága
érdekében a bányászati tevékenység befejezésével járó
� elsõsorban tartós, hosszabb idõigényû � kötelezettsé-
gek teljesítését új szervezeti egységek vették át, részbeni
vagyoni ellentételezés mellett.

Az új � SZÉSZEK alapítású � szervezetek, a három
bányavagyon-hasznosító rt. (BVH Rt.) a kötelezettsé-
gek teljesítésével kapcsolatos ráfordításaikat a vagyon-
hasznosítási bevételeikbõl, valamint a SZÉSZEK által
kezelt központi költségvetési keretbõl fedezték.

Az egyes BVH Rt.-k kötelezettségei az alábbi szer-
vezetek egykori mûködési területére terjedtek ki.
� Mecseki BVH Rt. Mecseki Szénbányák

Mecseki Tanbánya*
� Észak-Dunántúli BVH Rt.

Veszprémi Szénbányák
Oroszlányi Szénbányák
Tatabányai Bányák Vállalat
Dorogi Szénbányák*
Mogyorósi Tanbánya*

� Borsodi BVH Rt. Borsodi Szénbányák
Mátraaljai Szénbányák
Nógrádi Szénbányák*

*Csak mûszaki kötelezettségek
A Bányászati Aknamélyítõ Vállalat egyes fennma-

radt kötelezettségeit is a BVH Rt.-k teljesítették, míg a
Lencsehegyi Bányaüzemhez kapcsolódó állami kötele-
zettségek teljesülését a bánya bezárása során a SZÉ-
SZEK közvetlenül felügyelte és finanszírozta.

A szénbányászati szerkezetátalakításból származó
kötelezettségállomány lecsökkenése miatt 2005. évben

újabb szervezeti átalakulás vált szükségessé. A
2330/2004. (XII. 24.) számú kormányhatározat megszü-
letésének idõpontjáig a BVH Rt.-k a felszámolás alá
vont szénbányavállalatoktól átvett kötelezettségeik je-
lentõs részét teljesítették. Ez megteremtette a reális fel-
tételét a végelszámolásnak és lehetõvé tette a hátralévõ,
illetve a jövõben esetleg keletkezõ � államot terhelõ �
kötelezettségek egy szervezeti egységbe, nevezetesen a
SZÉSZEK által alapított Bányavagyon-hasznosító Köz-
hasznú Társaságba való átcsoportosítását.

Mit értünk mûszaki jellegû kötelezettség alatt?

Az állami szénbányászat korábbi mûködésével kap-
csolatban keletkezett és fennmaradt kötelezettségek
mûszaki, humán és egyéb kötelezettségekre oszthatók.
A mûszaki jellegû kötelezettségek vonatkozásában az
alábbi kategóriák alakultak ki: bányabezárás, táj- és terü-
letrendezés, bányakárrendezés és vagyonhoz kötött kötele-
zettségek.

A BVH Rt.-k mûszaki kötelezettségeinek körébe
kezdetben a bányabezárás, a táj- és területrendezés, va-
lamint a bányakárrendezés tartozott. Ez 1997-tõl kiegé-
szült olyan mûszaki feladatok megoldásával, amelyek a
vagyontárgyak megóvását, mûködtetését, hatékonyabb
értékesítését segítették elõ (vagyonhoz kötött kötele-
zettségek), amelyek addig a BVH Rt.-k mûködési költ-
ségei közt szerepeltek.

A kötelezettségeinket az átalakulás idõszakában fel-
mértük, majd késõbb a mûszaki, elsõsorban bányabezá-
rási, tájrendezési kötelezettségeinket ún. kataszterekbe
rögzítettük, melyeket a változó helyzethez is igazodva
idõközben többször módosítani, bõvíteni kellett.

A BVHRt.-k bányabezárási, bányakár-, táj- és terü-
letrendezési kötelezettségei nemcsak a felszámolás alatt
álló vállalatok által a felszámolás idõszakában üzemel-
tetett bányákra és hatásterületükre terjednek ki, hanem
a múltbeli (államosítás elõtti idõszakban keletkezett,
túlnyomórészt az államosítás után is mûködõ) bányász-
kodással kapcsolatos mûszaki kötelezettségekre, vala-
mint az elõzõekben leírt tevékenységekre visszavezet-
hetõ újonnan keletkezõ kötelezettségekre is. A környe-
zetvédelmi követelmények szigorodása is bõvítette az
elvégzendõ munkák körét.

A szénbányászati szerkezetátalakítás mûszaki
kötelezettségeinek teljesítése

BÁN CSABA okl. bányamérnök, vezetõ fõtanácsos � TÓS TIBOR okl. bányamérnök fõtanácsos (SZÉSZEK)

A szerzõk az állami szénbányászat korábbi mûködésével kapcsolatos fennmaradt
mûszaki kötelezettségekkel � bányabezárás, táj- és területrendezés, bányakárrendezés �
foglalkoznak. A jelenlegi és a jövõ feladatainak felsorolása mellett ismertetnek már
megvalósult tájrendezési munkákat is.
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A mûszaki kötelezettségek teljesítésének
jellemzõ mutatói

A BVH Rt.-k által a felszámolás alatt álló állami
szénbányászati vállalatoktól átvett kötelezettségek állo-
mánya az 1. táblázat adataival jellemezhetõ.

A táblázatból kiolvasható, hogy a mûszaki kötelezett-
ségek � az átvállalás idõszakában � közel felét tették ki a
teljes kötelezettség állománynak, illetve rámutatnak arra
a tényre, hogy milyen jelentõs nem mûszaki jellegû kö-
telezettség-állomány keletkezett a bányabezárások során.

Az átvett mûszaki kötelezettségek teljesítésére for-
dított kiadásokat � folyó áron, illetve arányaiban � a 2.,
a 3. és a 4. táblázatok mutatják. Az 1997-2004. évi ada-
tok már a vagyonhoz kötött kötelezettségek teljesítésé-
nek kiadását is tartalmazzák.

Látható, hogy a korábbi (1994-2000) évekhez képest
2003-ig fokozatosan csökkent a bányabezárás, növekedett

a táj- és a területrendezés, valamint a bányakárrendezés
aránya.

2004-ben a tovább csökkenõ arányú bányabezárás
mellett a táj- és területrendezés aránya is csökkent, és en-
nek megfelelõen növekedett a bányakárrendezés, vala-
mint a vagyonhoz kötött kötelezettségek aránya.

A mûszaki kötelezettségek
arányait a költségekhez viszo-
nyítva az 1. ábramutatja be.

A bányabezárási munkák

A feladatok zömét kezdet-
ben a mûködésüket fokozato-
san befejezõ bányák föld alatti
térségeinek környezetvédelmi
mentesítése, felhagyása alkotta.

A felszínre nyíló bányatérségek végleges és biztonságos
lezárásával arra törekedtünk, hogy a nagy kiadásokat
okozó infrastruktúra (szellõztetés, vízemelés, szállítás)
mielõbb felszámolható legyen.

Az idõ múlásával a tevékenység súlypontja
áttolódott a külszíni bányászati létesítmények
bontási munkáira.Ezen belül is egyre nagyobb
teret nyertek a korábban (alapvetõen forrás-
hiánymiatt) hátrasorolt, már régebbenmûkö-
dési körön kívül került, részben felhagyott
(otthagyott vagy ottfelejtett) másra nem hasz-
nálható vagy leromlott állapotú bányászati jel-
legû létesítmények. Ezek elsõsorban a felszín-
re juttatott szén elszállításával, tárolásával,
elõkészítésével voltak kapcsolatban, vagy más
kiszolgáló funkciójuk volt (pl. kötélpálya ala-
pok, kisvasúti alagutak, széntároló bunkerek,

leszerelt trafóházak stb.). Közel egyenletes ütemben kerül-
tek elõ olyan pótlólagos bányabezárási feladatok, melyeket
a nemmegfelelõen lezárt aknák, tárók vagy egyéb föld alat-
ti létesítmények beszakadása, vagy illetéktelenek általi meg-
bontása, kinyitása okozott. A feleslegessé vált épületeket
lebontották, a veszélyt okozó helyeket általában
megszüntették. Ezek egy részénél közvetlen életveszélyt

Mecseki É-Dunántúli Borsodi Együtt
BVH Rt. BVH Rt. BVH Rt.

Mûszaki kötelezettségek 3 122 1 994 4 082 9 198
Humán kötelezettségek 2 007 2 671 771 5 449
Egyéb kötelezettségek 724 1 758 1 258 3 740
Kötelezettségek összesen 5 853 6 423 6 111 18 387

1. táblázat Átvett kötelezettségek, M Ft*

*Átvállalási szerzõdések szerinti értékben

Mecseki É-Dunántúli Borsodi Együtt
BVH Rt. BVH Rt. BVH Rt.

1994-1999 2 709 2 663 3 216 8 588
2000 863 477 1 547 2 887
2001 808 582 785 2 175
2002 632 328 710 1 670
2003 772 247 455 1 474
2004 319 156 224 699
1994-2004 6 103 4 453 6 937 17 493

2. táblázat Mûszaki kiadások, M Ft

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004
Bányabezárás 528 977 677 785 1 003 765 1 602 622 371 355 112 7 797
Táj- és területrendezés 128 114 390 288 367 367 376 711 519 573 142 3 975
Bányakárrendezés 68 102 75 66 92 101 107 161 276 214 197 1 459
Vagyonhoz kötõdõ - - - 472 601 622 802 681 504 332 248 4 262
Összesen 724 1 193 1 142 1 611 2 063 1 855 2 887 2 175 1 670 1 474 699 17 493

3. táblázat A mûszaki kiadások összetétele, M Ft

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004
Bányabezárás 72,9 81,9 59,3 48,7 48,6 41,2 55,5 28,6 22,2 24,1 16,0 44,6
Táj- és területrendezés 17,7 9,6 34,1 17,9 17,8 19,8 13,0 32,7 31,1 38,9 20,3 22,7
Bányakárrendezés 9,4 8,5 6,6 4,1 4,5 5,5 3,7 7,4 16,5 14,5 28,2 8,3
Vagyonhoz kötõdõ - - - 29,3 29,1 33,5 27,8 31,3 30,2 22,5 35,5 24,4
Mûszaki összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. táblázat A mûszaki kiadások belsõ arányai, %



vagy balesetveszélyt kellett haladéktalanul elhárítani.
Vasas, Szászvár és Edelény bányák bezárása 1995-

1996 években megtörtént. Várpalota, Dudar és Rudolf
bányák 2000 évben fejezték be a bányabezárást. 2001-
ben fejezõdött be a Feketevölgy bánya bezárása és az
üzemeltetõ kft. végelszámolása. 2002-ben került sor
Putnok bánya bezárásának befejezésére és a kft. végel-
számolására.

Jelentõs bányabezárási munka volt a mecseki régió-
ban a � 2003-ig függõben tartott, �reménybeli� � Pécs,
István III. akna felhagyása, tömedékelése.

A mûszaki kötelezettségek teljesítésében minõségi
változást jelentett az utolsó �nagy� bányabezárások le-
zárulása (Putnok, Feketevölgy), helyettük a nagyszámú,
de kisebb pénzügyi teljesítést jelentõ ügyek (elsõsorban
bányakárok) kerültek elõtérbe.

A táj- és területrendezési munkák

Tájrendezési munkák alatt általában a külfejtések-
nek, valamintmind a külszíni, mind amélybányászat jel-
legzetes kísérõinek, a meddõhányóknak a rendezési
munkáit értjük, míg a területrendezési munkáknak az
üzemudvarok � bontási munkákat követõ � rendezési
munkáit tekintjük.

A szénbányászat, már hosszú múltjából eredõen is,
jelentõs számú és volumenû �alkotást� hagyott e téren
az utókorra, elsõsorban az államra. Az alkalmazott
technológiák és a környezeti adottságok miatt a hányók
és a külfejtési gödrök különbözõ formációkat öltöttek.
A nagyobb, hosszú ideig mûvelt bányák gödrei vagy
meddõhányói jelentõsen megváltoztatták környezetü-
ket, nemmegfelelõ telepítésük több esetben veszélyfor-
rást jelent a környezetükre, amelyek suvadások vagy a
lemosódásokból jelentkezõ iszapolódások formájában
jelentkeznek.

A tájrendezés során � az alapvetõen környezetvédel-
mi, természetvédelmi, biztonsági követelmények telje-
sítése mellett � jelentõs gondot okoznak a nagyobb kül-
fejtési gödröknél vagy meddõhányóknál a behatároltság-
ból eredõ problémák.

A 2001-2004 évek idõszakában
jelentõs tájrendezések történtek
mindhárom régióban.

A jelentõsebbek közül az aláb-
biakat emeljük ki:

� Amecseki régióban: Szászvári
meddõhányó, Rücker aknai külfej-
tés és meddõhányók, Nagymányoki
meddõhányó, Pécs, István I-II.
aknai meddõhányó, valamint Vasas
D-i meddõhányó.

� A borsodi régióban: Vadnai
külfejtés, Ádámvölgyi meddõhányó

� Az É-Dunántúli régióban:
Bajnai külfejtés, Vértessomló II.
külfejtés és meddõhányó, Nagyegy-
házi II. külfejtés és meddõhányó

A területrendezések általában a
volt bánya üzemudvarokhoz kötõdõ-

ek, de a jelentõsebbeknél, vagy ahol újrahasznosítható
létesítmények is maradtak, több esetben folytatódtak
olyan hasznosítást elõsegítõ � jellegét érintõen már va-
gyonhoz kötõdõ � fejlesztési munkák, mint amilyen pl.
a feltáró utak építése, alapvetõ közmûvek és energiael-
látás helyreállítása vagy kiépítése. A jelentõsebbek kö-
zül az alábbiakat emeljük ki:

�Amecseki régióban: Pécsújhegyi ipartelep ésmed-
dõhányó, Pécs, István I- II. aknai üzemudvar, Pécs, Ist-
ván III. aknai üzemudvar, Vasas, Petõfi aknai üzemud-
var, Komlói Ipari Park területére esõ üzemudvarok,
ipartelepek.

� A borsodi régióban: Szuhakállói Ipari Park terüle-
te (üzemudvar és meddõhányó), Feketevölgy bánya
üzemterülete, Putnok bánya üzemterületei.

� Az É-Dunántúli régióban: Nagyegyházi bánya V-1
aknai üzemudvar, Tatabánya, XII. aknai üzemudvar,
Dudari bánya üzemudvar, várpalotai (S-II, Cseri)
üzemudvarok.

A vagyonhoz kötõdõ kötelezettségek

Az elõbbiekben (bányabezárási, táj- és területrende-
zési részeknél) már említett hasznosítást elõsegítõ fej-
lesztési feladatok mellett jelentõs részt tesznek ki a va-
gyonhoz kötõdõ kötelezettségek. Ezek alatt a más célra
hasznosítható külszíni épületek, létesítmények (mûhelyek,
fürdõk, irodaházak, elektromos hálózatok és központok
stb.) állagmegóvásával, õrzésével kapcsolatos feladatokat
ill. azok költségeit értjük.

Az utóbbi években a még megmaradt állami kötele-
zettség-állományon belül a vagyonhoz kötõdõ kötele-
zettségek aránya már domináló a többihez viszonyítva.
Az eredõ két hatás következménye: egyrészt az egyéb
mûszaki kötelezettségek mennyisége jelentõsen csök-
kent, másrészt a reménybeli hasznosítás, értékesítés ér-
dekében az állagmegóvás, állagjavítás és az õrzés egyre
nagyobb költséget jelentett. Jelentõs változás következett
be a BVHRt.-k végelszámolásával, a közelmúlt fokozódó
ingatlanértékesítéseivel, valamint amecseki régió ingat-
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1. ábra: A BVH-Rt.-k kiadásai
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lanvagyonának (kötelezettség átadással kompenzált)
önkormányzati tulajdonba adásával.

A bányakárrendezés

A bányászkodás által olyan felszínmozgások kelet-
kezhetnek, melyek a meglévõ létesítményekben kárt
okoznak, vagy az adott ingatlan használatát akadályoz-
zák, adott esetben közvetlen balesetveszélyt is jelentenek,
pl. a váratlan felszakadásokmiatt. A Bányatörvény pedig
egyértelmûen kimondja, hogy a bányavállalkozó köteles
a tevékenysége által okozott károkat megtéríteni.

A bányakár bejelentéseknél � a nyilvántartásba vételt
követõen � elsõdlegesen a jogosultságot vizsgáljuk, és ha az
bizonyított, úgy a kárelhárítás lehetõsége vagy a kárta-
lanítás mértéke kerül meghatározásra. E téren rendsze-
resen veszünk igénybe a témában járatos szakértõket.

Problémaként említjük meg, hogy a korábban, nem
mindig a legmegfelelõbben felhagyott függõleges- vagy
lejtõsaknák, illetve felszínközeli bányatérségek poten-
ciális baleseti vagy környezetkárosítási veszélyforrást je-
lentenek. Sok esetben tapasztaljuk, hogy a tömedék tö-
mörödése vagy a hiányos tömedékelés miatt kiszámít-
hatatlanmértékû felszakadások keletkezhetnek, melyre
az ingatlan (netán sokadik) tulajdonosa nem is számít,
mivel nincs információja róla. Valamilyen formában vé-
dettséget kellene biztosítani a bányák jogszerû � és tervsze-
rû � bezárását követõen is a felszínre nyíló, de felhagyott
bányatérségeknek. Szükségesnek ítéljük az aknák ingat-
lan-nyilvántartási megjelenítését, ezen túlmenõen a je-
lentõsebb aknáknál az aknalefedések védelmét, elbon-
tásának tilalmát. Ennek jelenleg nincs meg a megfelelõ
jogszabályi háttere, különösen a régebben felhagyott
bányák esetében. Több esetben tapasztaltuk, hogy az
aknát vagy a nem felhagyott fúrólyukat szikkasztásra,
szennyvíz leeresztésre használták.

Az elõzõ problémánál is nagyobb gondot jelent � nem
annyira a közvetlen veszélyhelyzet miatt, hanem az épít-
kezéseknél � a lefejtett bányamezõk utóhatásainak figyel-
men kívül hagyása. A SZÉSZEK � a BVH Rt.-k és a
BVH Kht. közremûködésével � nagy gondot fordít az
állami bányászat kárkövetkezményeinek felszámolásá-
ra, és törekszik azok megelõzésére. A bányabezárások
leggondosabb mûszaki megoldásai mellett sem zárható
ki a bányakárok esetleges kialakulása, ezért ezek keze-
lése vagy a további károsodásokmegelõzése hosszú távú
feladat.

A kártalanításokkal kapcsolatos költségek csökken-
tése vagy elkerülése érdekében érdekeltségi területün-
kön (állami bányászat) korábban katasztereket készítet-
tünk az ország összes szénbányászati régiójáról, majd a
kötelezettségek felszámolását követõen a rendszerhez
igazodóan megvalósulási dokumentumokat, az össze-
gyûlt információs anyagokat a BVH Rt.-k irattárazták.
Az adatgyûjtések során elsõsorban a meglévõ (még fel-
lelhetõ) irattári anyagokra és a helyismerettel rendelke-
zõk információira támaszkodtunk. A levéltári és bánya-
hatósági adatokat is tanulmányoztuk.

Az a véleményünk, hogy a bányászat következményeit

regisztráló anyagokat (térképeket) az alábányászottság
megállapíthatósága céljából az érdekeltek, elsõsorban az
érintett önkormányzatok rendelkezésére kell bocsátani
közvetlenül, hogy építési engedélyezési eljárásaik során
sikeresen megelõzhessék a káresemény kialakulását.

A bányakárrendezés ráfordításait a szakvélemé-
nyek, mérések, helyreállítási munkák, valamint a pénz-
beli kártérítések teszik ki. A kiadások 1995 utáni átme-
neti kisebb szintje azzal függött össze, hogy az erõmûvi
integrációba átkerült bányák továbbmûködése során
keletkezett károk megtérítése már az erõmûvi társasá-
gokat terhelte. A BVHRt.-knél maradt kiadások amin-
denkori jogos igényektõl függõen alakultak. Az igények
megélénkülése miatt a kiadások a Borsodi BVHRt.-nél
már 1998-ban, a Mecseki BVH Rt.-nél 1999-ben meg-
kétszerezõdtek. E két BVH Rt.-nél 2003/2004 viszony-
latában csökkenés, az É-Dunántúli BVH Rt. esetében
növekedés volt tapasztaltható. Ez a tendencia a borsodi
és amecseki térségben részben folytatódott 2005-ben is,
sõt már az É-dunántúli régióban is jelentõs csökkenés
történt.

Jelentõs elõrelépés történt az utóbbi években a té-
ren, hogy a BVH Rt. (jelen idõben már a BVH Kht.)
szakemberei a bányászati szakvéleményekhez nem
vesznek igénybe külsõ szakértõt, azt saját szakmai ta-
pasztalatuk és szakértõi jogosítványaik alapján saját ha-
táskörben rendezik. Ezen túlmenõen � a kárképek alap-
ján hasonló esetekben � szintén saját hatáskörben ké-
szül a kártalanítási javaslat, illetve sikeres egyeztetés
esetén a kártalanítási megállapodás.

A mûszaki kötelezettségek helyzete
és a jövõ feladatai

A SZÉSZEK által alapított társaságok a kötelezett-
ségek teljesítését és a felszámolás alá vont szénbánya-
vállalatoktól átvett vagyon hasznosítását az üzleti ter-
vek, a SZÉSZEK által kiadott szabályzatok és irányel-
vek, valamint eseti intézkedések szerint végzik.

Az üzleti terveknek összhangban kell lenniük a kor-
mány által évenként kiadott, a gazdálkodó szervezetek
egyedi termelési támogatásáról szóló rendeletben jóvá-
hagyott bányabezárási kerettel. (Pl. 2005-re vonatkozó-
an a 7/2005. (I. 19.) korm. rendelet 1400,0 M Ft össze-
get, míg 2006. évre a 26/2006. (II. 7.) korm. rendelet
983,0 M Ft összeget irányzott elõ.)

A korábban a BVHRt.-k feladatkörébe tartozó mû-
szaki kötelezettségekkel kapcsolatos tevékenységek a
végelszámolás során (szerzõdések keretében) gyakorla-
tilag már a BVH Kht. feladatkörébe kerültek át.

Ezen túlmenõen a kormány 2330/2004. (XII. 21.)
határozata a BVH Kht. feladatai közé sorolta még a �
SZÉSZEK hatáskörébe tartozó � bányászatban jelent-
kezõ egyéb állami kötelezettségek, köztük az állami
tulajdonú meddõ szénhidrogénkutak kezelését és a
bánya-erõmû integrációs szerzõdések megkötésekor
még nem ismert kötelezettségek teljesítését.

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



A SZÉSZEK, mint a BVH Kht. alapítója és tulajdo-
nosa felügyeli, irányítja és ellenõrzi a BVH Kht. mûködé-
sét, és a bányabezárási keretbõl folyósított költségvetési tá-
mogatás és a saját bevételek terv szerinti felhasználását. E
tevékenysége keretében felügyeli és ellenõrzi a kötele-
zettségek teljesítését, engedélyezi az elismerten teljesí-
tett kötelezettségek ellenértékének kifizetését, és gon-
doskodik arról, hogy a kötelezettség teljesítés vagyon-
hasznosításból nem fedezhetõ hányadának finanszíro-
zásához szükséges költségvetési forrásokat a BVH Kht.
megkapja. Ennekmegvalósítása érdekében alakította ki
a kötelezettségteljesítés elismerésének, valamint a fi-
nanszírozás folyamatát, amely fõ lépéseiben tervezést
(likviditási terv), végrehajtást (kötelezettségteljesítést)
és ellenõrzést jelent. A likviditás tervezése és az ellenõr-
zés két, egymástól jól elkülönülõ, ugyanakkor egymást
kiegészítõ folyamat, amely elõsegíti a kht. zökkenõ-
mentes mûködését.

A BVH Kht. � a SZÉSZEK által kiadott metodika
alapján � az éves üzleti tervben megtervezi � a tárgyévi
költségvetési törvényben jóváhagyott bányabezárási ke-
ret és a vagyonhasznosítási bevétel figyelembevételével
� a rendelkezésre álló pénzügyi források cél szerinti fel-
használását.

A tervezés kötelezettségtípusonkénti bontásban tör-
ténik. A terv meghatározza a tárgyévi prioritásokat, a fi-
nanszírozás általános elveit.

A SZÉSZEK a BVHKht. által teljesített kötelezett-
ségeket a vonatkozó szabályzatokban és irányelvekben
meghatározottak szerint, általában tételesen ellenõrzi.
Az ellenõrzés célja annak megállapítása, hogy az adott
teljesítés miatt jelentkezõ igény a szerzõdések kereté-
ben átvállalt, a kormány 2330/2004. (XII. 21.) számú
határozatának tartalmával összhangban lévõ kötelezett-
ségek teljesítése érdekében, azaz a finanszírozható gaz-
dasági tevékenység körében merült-e fel. A kötelezett-
ségteljesítés érdekében felmerült kiadások ellenõrzését
és elismerését rekonstruálható módon kell dokumen-
tálni, és a dokumentumokat megõrizni.

A SZÉSZEK és (a BVH Rt.-k végelszámolásának
befejezését követõen) a BVH Kht. jövõbeli feladatai a
mûszaki kötelezettségek teljesítése terén � a bányaká-
rok kivételével � viszonylag pontosanmeghatározhatók.

Bányabezárási feladatok:
� A mecseki és a borsodi-nógrádi területen a még

meglévõ bányatelkekkel, illetve nemrég bezárt bányák
(pl. Putnok, Feketevölgy) törölt bányatelkeivel kapcso-
latos hatósági elõírások alapján végzett vízmegfigyelési,
monitoringrendszerekmûködtetési feladatai. A szakha-
tósági határozatokban elõírt feladatok ismertek, az eb-
bõl eredõ kötelezettségek nagy része záros idõn belül
(2-5 év) teljesül, de a feketevölgyi bánya esetében és a
mecseki területen a határozatok 10-12 év vizsgálatot ír-
tak elõ, melyek tényleges lezárulása a feltöltõdési folya-
matoktól függõen változhat.

� Az egyéb, elsõsorban a Bányatörvénybõl eredõ
bontási, utántömedékelési és a megbontott, szabaddá
vált bányatérségek lezárási munkái. Ezeknek csak egy

része a jelenleg ismert, a további évekre a múltbeli ta-
pasztalat alapján lehet a várható költségeket prognosz-
tizálni.

Tájrendezési feladatok:
� A mecseki területen két nagyobb tájrendezési kö-

telezettség van: a Pannon Holding külfejtéseinek felha-
gyása, tájrendezése során az erõmû-bánya integrációs
szerzõdésekben nem elégséges módon ellentételezett
állami kötelezettség-vállalás miatti igény. Ennek várha-
tó értéke � arányosan elosztva � összesen 3,2 milliárd
Ft. A Komló, Budafa-i meddõhányó tájrendezésében a
Pannon Holding és a BVHKht. egyaránt kötelezett. Az
állami kötelezettségre 300 millió Ft az elõirányzat.

� Az É-dunántúli területen a Balinka I. meddõhá-
nyó tájrendezése az elhúzódott jogi egyeztetések miatt
2006-2007. évre átütemezett feladat.

� Mindhárom (mecseki, É-dunántúli és É-magyar-
országi) régióban a meddõhányók utógondozásával
kapcsolatban a korábbi tapasztalatok alapján becsült fe-
ladatokat prognosztizáltuk.

Bányakár kötelezettségek:
A mecseki területen a bányászati kártalanítások

döntõ része a pécs-mecsekszabolcsi területen merült
fel. A vizsgálatok szerint a továbbiakban már folyama-
tos csökkenéssel lehet számolni, de csak hosszú távon.
Az É-magyarországi területen a bányakár bejelentések
jelentõs csökkenése várható, de a károk felmerülése és
a rendezés évekre elhúzódhat. Az É-dunántúli terüle-
ten jelentõsebb számú (értékû) bányakárigény csak Du-
daron merült fel. A kárigények egy jelentõs része vita-
tott, vizsgálatuk folyamatban van.

A BVH Kht. � és így a SZÉSZEK � mûködési
körébe újonnan került mûszaki kötelezettségek (integ-
rációba került bányák szerzõdéskötéskor még nem is-
mert kötelezettségei és az állami tulajdonú meddõ CH
kutak) költségei, azok jövõbeni kihatásai jelenleg csak
elég nagy bizonytalansággal állapíthatók meg. A felmé-
rés és a tervezés fázisában vagyunk. A jogszabályok
azonban biztosítják, hogy ezek a kötelezettségek is a
már kialakult gyakorlatnak megfelelõen kerüljenek tel-
jesítésre.

Végezetül röviden bemutatunk két jelentõs és mû-
szaki tartalmát tekintve a hagyományostól kissé eltérõ
tájrendezési munkát.

Vértessomlói II. külfejtés

A Vértesi Tájvédelmi Körzet határán a Tatabányai
Bányák Vállalat folytatott külfejtéses széntermelést kb.
100 ha területen. A megnyitott két külfejtés között lej-
tõs aknapárral feltárt kéregbányászat is folyt.

A nagyobbméretû � II. jelû � külfejtés részbeni visz-
szatöltése a kisebb bányameddõanyagával történt. A le-
folyástalan véggödröt egyik oldalról egy helyenként 30
m magas, löszbeágyazásokkal tarkított mészkõfal, két
oldalról az idõközben kialakított 20-50%-os rézsûolda-
lak határolták.

Az önkormányzattal közös projekt keretében � az
így kialakított terület hasznosítási lehetõségeit kutatva �
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tanulmányterv készült szabadidõpark létrehozására,
amelyben kiemelt szerepet kapott a kialakult tó hátteré-
ben a megkapó látványt nyújtó sziklafal.

A sziklafal állapota azonban nem tette lehetõvé an-
nak hosszú távú biztonságos fenntartását, ezért új táj-
rendezési tervet kellett készíteni, amelynek elsõdleges
célja a biztonságos állapotok kialakításával történõ táj-
baillesztés volt.

A tájrendezés legfontosabb momentuma a csaknem
függõleges sziklafal 3 lépcsõvel történõ hátrametszése
volt, amely kõbányászati robbantásokkal valósult meg
kb. 40 em3 jövesztésével, aprításával és elszállításával. A
sziklafal aljában korábban kialakult tavacskát feltöltöt-
ték, a területet burkolt vízelvezetõ árkokkal vízmentesí-
tették. A humuszterítést követõen megtörtént a terület
fásítása és gyepesítése, kiegészítve bizonyos rézsûszaka-
szokon geotextília terítéssel. A tájrendezett terület be-
járhatóságát utak, biztonságát kerítések, korlátok szol-
gálják. (1. képek)

Nagyegyházi bauxit külfejtés

A II. sz. bauxit külfejtés termelésének befejezése
után � a bauxit lencsés kifejlõdését követõ termelés
eredményeként � kb. 5,0 millió m3 térfogatú és 17 ha te-
rületû bányagödör maradt vissza, helyenként veszélyes

meredekségû, 30-60 m magas rézsûfalakkal. A bánya-
gödröt körben állami erdõk határolják, további igénybe-
vételükre csak rendkívül korlátozott lehetõség volt.

Elsõ lépésként a bányászattal érintett terület ingat-
lanrendezésére, a kötelezettségek pontos meghatározá-
sára és a munkaterületek � tervezési területek � lehatá-
rolására, valamint a bányagödröt megközelítõ állandó-
sított út és burkolt vízelvezetõ rendszer megépítésére
volt szükség.

A tájrendezés elsõ fázisában a bányaudvar átépítése
történt meg úgy, hogy a bányagödör egyetlen mélypont-
tal rendelkezzen. Tekintettel arra, hogy a mélypont köz-
vetlenül a nyitott karszton helyezkedett el, az esetleges
karsztszennyezés elkerülése érdekében a bányaudvar
egy részét több rétegben tömörített agyagpaplannal,
mint szigetelõréteggel takarták be.

Második tájrendezési fázisban a legkevésbé állékony
rézsû korlátozott hátrametszése és padkákkal történõ
szintosztása valósult meg. Sajnos a löszrézsû szakaszos
megszakadása és csúszása nem állt meg.

Geofizikai vizsgálatok mutatták ki, hogy a rézsûfel-
szín alatt, 8-12 m mélységben egy befelé dõlõ agyaglap
� nedvesedés hatására � úgy viselkedik, mint egy csúsz-
da. Tehát ahhoz, hogy a rézsûmozgást megelõzzék, a ré-
zsû felszíni és mélyebb rétegeinek vízmentesítésére volt
szükség. Ennek érdekében egyrészt a rézsûpadkák át-

1. képek: A sziklafal lankásítása
(Vértessomló, II. külfejtés)

2. képek: Megsuvadt rézsû helyreállítás elõtt és után
(Nagyegyháza, II. külfejtés)



építésére, a rézsûkoronán � új nyomvonalon vezetett �
vízelvezetõ árok kiépítésére volt szükség. Valamennyi
vízelvezetõ árok mederfóliával burkolt kivitelben ké-
szült. Amélyebb rétegek víztelenítését � szárítását � pe-
dig a rézsûpadkára egymástól 2-3 m távolságra telepí-
tett 8-12 mmélységû perforált béléscsõvel és a felszínre
kifordított csõtaggal ellátott fúrólyukak szolgálták, egy-

ben �kõzethorgonyként� is mûködve. A rézsûn termé-
szetes gyeppaplan terítésével siettették a növényesedés
megindulását. (2. képek)

Mindkét esetben folyamatos geodéziai állapotfelvé-
telre és helyszíni irányításra volt szükség a rendkívüli
fontosságú vízelvezetések eredményes megvalósítása
érdekében.
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BÁNCSABA 1970-ben végezett amiskolci NehézipariMûszaki EgyetemBányamérnöki Karán, bányamûvelõként. 1970-
74 között az Országos Érc- és Ásványbányáknál, a Felnémeti Mészkõbányában, 1974-80-ig a KDT Szénbányák Ajkai
Bányaüzemében dolgozott különbözõ mûszaki, biztonságtechnikai beosztásokban. 1980-92 között a Bányászati
Aknamélyítõ Vállalatnál volt körzeti üzemvezetõ, illetve fõmérnök, majd a vállalati központ Vállalkozási Osztályán
területi fõmérnök, fõmunkatárs. 1992-tõl a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központban (SZÉSZEK) dolgozik
vezetõ fõtanácsosként mûszaki vezetõi beosztásban.
TÓS TIBOR a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán, bányászati szakon végzett 1983-ban. A
Tatabányai Bányák Keleti, Csordakúti és Mányi Bányaüzemeiben dolgozott különbözõ beosztásokban 1993-ig, a vállalat
felszámolásának megkezdéséig. 1993-95-ig a felszámolás alatt lévõ vállalat Vagyonkezelési Irodájának mûszaki vezetõje
volt, majd 1995-2005 között az Észak-Dunántúli Bányavagyon-hasznosító Rt. tatabányai irodájának mûszaki vezetését
látta el, jelenleg a SZÉSZEK fõtanácsosa.

Könyvek Ajkáról

Padrag anno...

Szeptemberben a bányásznapon Padrag (ma Pad-
ragkút) ezeréves történetére emlékezve jelent meg Til-
hof Endre �Padrag anno�� címû könyve. Ajka és tele-
püléskörnyezete iránt mélyen elkötelezett neves kutató
példaértékû kronológiájában ismerteti a település törté-
netét. Szerzõ a könyv bevezetõjében írja: ��a Padrag
anno� több is, kevesebb is egy falutörténetnél. Több,
mert az események, történések szigorú idõrendben való
rögzítésén kívül adatok, nevek, idõpontok sokaságával
szolgál; neves padragiakat rövid életrajzzal szerepelteti,
néhol állást foglal és képekkel is oldja az adathalmazok
töménységét� Kevesebb, mert csak idõrendi összeállí-
tás, így nem tárja fel az okozati összefüggéseket, nem
elemez, nem mutat rá a fejlõdésre. Nem teszi ezt, mert
nem ez a feladata. Célja a tények rögzítése, egyetlen
rendezõelve az idõrend, amely a kezdetektõl 1961-ig
öleli fel Padrag, 1961-tõl napjainkig pedig már Padrag-
kút történetét�. Padrag 1961-ben Csékút községgel,
1984-ben Ajka várossal egyesült. A település civil szer-
vezetei elkötelezett hívei, õrzõi amúlt hagyományainak.
A könyvben az 1943-1997 között mûködõ szénbányá-
szat neves szakembereinek emlékidézõ fényképeit is
megtekinthetjük: Szerafin Aurél, dr. Zambó János, dr.
Horváth László, Horányi Béla, Benyó István tevékeny
részesek voltak a padragi bánya építésében, fejlesztésé-
ben, ám sajnálatunkra e könyvet már nem tekinthetik
meg. Tiszteletünket kiváltó tény, hogy a könyvhöz az
elõszót Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke írta, amely-
bõl az átvett idézet mindnyájunk számára megfontolan-
dó gondolatokat tartalmaz: �Felgyorsult és idõnként az
emberi elme, lélek megszokott sebességével nehezen
követhetõ változások során alakuló világunkban külö-
nösen fontos, hogy a hagyomány tisztelete újra megerõ-
södjön� Elkezdtük újra felfedezni, büszkén becsülni a
múltat, kisebb, nagyobb közösségeinkben egyaránt.�

(Tilhof Endre ny. könyvtárigazgató, helytörténet ku-
tató (sz.: Tósok 1934. márc. 8.). 1958-59-ben Devecser-
ben, 1960-tól 1991-ig Ajkán a Városi Könyvtár, majd
1991-tõl 1996-ig a Városi Könyvtár és Múzeum igazga-
tója. Nevéhez fûzõdik a könyvtármédiatárának létreho-
zása, az iskolai könyvtárak megszervezése. Több hely-
történeti munkája jelent meg.)

Két verseskötet

A közelmúltban szép számban megjelent közösség
elõtt � az Ajka-Padragkúti Bányász Énekkar közremû-
ködésével � kerültek bemutatásra a gyerekkorától az aj-
kai szénbányászathoz kötõdõ Osváth Imrének �Szívem-
bõl szólók� és �Õszi fénysugár� címû verseskötetei.

A szerzõ korához képest késõn ismerte fel érzésvilá-
gának költõi hajlamát, ám olvasva verseit, rezdüléseit a
bányász emlékekre, mai életünkmegéléseire, környeze-
tünk történéseire, egyet kell értenünk a költõ megfogal-
mazásával; az emberi szeretet az, ami inspirálta versei
megírására.

Az olvasó csak egyetérthet a költõ önvallomásaival:
�Idõs fejjel fogtam tollat és próbálom gondolataimat rí-
mekbe faragni, hogy valamit hagyjak magam után. Val-
lom: az emberi szeretet, egymás megbecsülése, a barát-
ság, a segíteni akarás közelebb hoz bennünket egymás-
hoz, szebbé teszi életünket�.

(Osváth Imre 1928-ban született Ajkán. Gyermek-
éveit Csingervölgyben töltötte. Bányász lett. 1947-ben
Padragra költözött. 1955-ben Bányaipari Technikumot
végzett, majd felsõfokú képesítést szerzett. Évekig ta-
nácstag volt. Az ajkai szénmedence minden bányáját is-
merte. Nyugdíjazása után kezdett verseket írni. Célja:
emléket állítani az ajkai bányászoknak.) E sorok írójá-
nak véleménye, hogy � olvasva az ismertetett könyveket
� Ajka ismét gazdagodott e kultúrtörténeti értékekkel.

Kozma Károly

Könyv- és folyóiratszemle


