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Szerkezetátalakítás, vagyonhasznosítás

Szervezetünk neve azt sugallja, hogy egy olyan köz-
ponti � állam által létrehozott és vezérelt � szervezet,
amely a szénbányászat, mint ipari ágazat szerkezetének át-
alakításán van hivatva tevékenykedni.A szénbányászatot
érintõen ez a szerkezetátalakítás egyszeri alkalom, egy
jól meghatározható idõ � 1992-93 � alatt lefolytatott
szervezeti átalakulás, az erõmûvekkel történõ integrá-
ció volt. Erre kormánydöntés alapján, egy miniszteri
biztos (Holló Vilmos, MVM Rt.) irányításával került
sor, de a kormánydöntés, a határozat elõkészítésében,
majd a lebonyolításában is elévülhetetlen érdemeket
szerzett központunk.

Az integráció a távlatosmûködésû, nagyobb és az erõ-
mûvekkel szoros kereskedelmi és fizikai kapcsolatban
álló bányákat érintette. Ezek a bányák a szervezeti
összevonás során az erõmû részvénytársaságok tulajdo-
nába mentek át, azok szerves részei lettek. Ez akkor, pl.
1994-ben, azt jelentette, hogy a hazai széntermelõ kapa-
citás közel 90%-a az erõmûvek tulajdonába, azaz a villa-
mos ipar irányítása alá került.

Ezzel elvileg a szénbányászat szerkezetátalakítása be
is fejezõdött.Ha azonban a szerkezetátalakítás fogalmát
szélesebben értelmezzük, akkor még az ágazatban vég-
bement több változást is a helyi foglalkoztatási szerke-
zet, a vagyoni szerkezet, az ipari- szolgáltatási szerkezet
átalakulásaként foghatjuk fel.

Külföldi, fõleg nyugat-európai tapasztalatok alapján
azt láthattuk már a 90-es évek elején is, hogy ott a szerke-
zetátalakítást nem csupán az aknaszerkezetben, a tulajdo-
nosi szerkezetben bekövetkezõ változásként fogták fel, ha-
nem a bezárt bányák után, a korábbi bányavidékeken lét-
rehozott új gazdasági struktúrát is ide értették.Amobilitás,
a munkaerõ, de úgy általában a lakosság vándorlási,
kedvezõbb gazdasági környezetbe történõ költözési haj-
lama ott sokkal nagyobb.Mindenki azonban nem költö-
zött el, így amaradó lakosság foglalkoztatását, megélhe-
tését is biztosítani kellett. Egyes országokban (Anglia,
Franciaország, Belgium, Németország) a szénbányák
bezárásával, átszervezésével megbízott szervezetek a
hátramaradt vagyon és infrastruktúra hasznosítása ré-
vén, legtöbbször az állam vagy kisebb államigazgatási
egység, mint például a megye segítségével új vállalkozá-

sokat hoztak létre, amelyek egy ideig támogatással mû-
ködtek, majd saját lábra álltak. Ezek többnyire olyan
ipari, mezõgazdasági üzemek vagy szolgáltatások vol-
tak, amelyek hasznosították a területeket, az ott lévõ
építményeket, és foglalkoztatták a munkaképes lakos-
ságot. Például a British Coal a saját vállalatán belül ho-
zott létre egy olyan részleget, amely ezeket a feladato-
kat � állami támogatással � megoldotta. Franciaország-
ban külön cégeket hoztak létre (Soginorpa, Finorpa) er-
re a célra. Az eredmény mindkét esetben megfelelõ
volt, a szénbányák bezárása után a területet rehabilitál-
ták, az ipari mûemlékeket megõrizték, új munkahelye-
ket hoztak létre, és a kistérség így bekapcsolódott a na-
gyobb gazdasági egység vérkeringésébe. A mûemlékek
és egyéb emlékhelyek megõrzése tudatos volt, azt akar-
ták elérni, hogy az utódokban is tudatosodjon, azokon a
vidékeken az elõzõ évtizedekben, évszázadokban a
szénbányászat jelentette a megélhetést, és egy magas
szintû szakmakultúrát hozott létre.

Itt kell megjegyeznünk azt az alapvetõ különbséget,
hogy a szénbányák bezárása, az energiastruktúra átalaku-
lása a nyugat-európai országokban a szerves fejlõdés része
volt, nem esett egybe a teljes gazdaság válságával, mint
ahogy az Közép- és Kelet-Európában a 90-es évek ele-
jén, a politikai és gazdasági átalakulás idején történt. A
gazdaság ott jól mûködött, az egykori bányák helyét el-
foglalta a mûködõ gazdaság, a felszabadult munkaerõ
foglalkoztatása általában folyamatos volt, a környezet
helyreállítása és hasznosítása a vállalkozói tõke és az ál-
lam támogatása révén valósult meg.

Nálunk, és tapasztalataink szerint más közép- és ke-
let-európai országokban is, a rendszerváltással és az ezt
követõ gazdasági válsággal esett egybe a szénbányászat
visszafejlesztése. Csak az állami szerepvállalásnak kö-
szönhetõ, hogy a folyamatot több mint 10 éves idõszak-
ra lehetett széthúzni. Az integrációba került egyes bá-
nyák (Zobák akna, Balinka, Lyukóbánya) és az integrá-
ción kívüli nagyobb bányák (Putnok, Feketevölgy, Len-
csehegy) a 90-es évek végéig, a 2000-es évek elejéig mû-
ködtek. A bányabezárások így is komoly válságot okoz-
tak egyes térségekben, különösen Baranyában és Bor-
sodban, de Komárom megye és Veszprém megye egyes
területein is. A megszûnt bányák által érintett térségek-
ben nagy volt a munkanélküliség, a vagyon hasznosítása
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nehézkes volt, mûködõ tõke letelepítése alig-alig tör-
tént, hiszen a válság a gazdaság minden területét elérte,
érintette.

Visszatérve eredeti témánkhoz, a szerkezetátalakítás
tehát itt, nálunk sem csak az integrációt jelentette. Ide kell
sorolnunk az integráción kívül maradt bányák mûködését
és a bezárt bányák vagyonának utólagos hasznosítását is.

Az integráción kívül maradt bányák a vonatkozó
kormányhatározat szerint csak piaci alapon mûködhet-
tek. Többnyire helyi szénigényeket � leginkább háztar-
tási, esetenként erõmûvi igényeket � elégítettek ki, de a
térségi foglalkoztatás is lényeges szerepet kapott to-
vábbmûködtetésükben. Szakszervezeti, néhol politikai
támogatással és beavatkozással erõmûvi kontingenshez
jutottak, költség-kiegészítést kaptak fennmaradásuk ér-
dekében, a végsõ bezáráskor a foglalkoztatási erõfeszí-
téseiket pedig újrakezdési támogatással ismerte el a
kormányzat. Ezeket a bányákat � az egyetlen Edelényi
Üzem kivételével � nem állami tulajdonú vállalkozások
üzemeltették, hanem magánvállalkozások, még akkor
is, ha a bányák többnyire állami tulajdonban maradtak.
Így az állami tulajdonú bányák fizikai bezárása állami
költségen, a SZÉSZEK irányításával történt.

A szerkezetátalakítás egy további formája a vagyon-
hasznosítás volt. Ez már nem a szénbányászat szerkeze-
tét érintette, hanem a térség gazdasági szerkezetét. Az
értékesítés vagy fejlesztés útján, egyes esetekben állami
célalapok igénybevételével létrejött ipari parkok, üzem-
udvarok, ipari és szolgáltató egységek többnyire a szén-
bányászatban munkahelyüket vesztett dolgozókat fog-
lalkoztatták, tevékenységükkel pedig bekapcsolódtak a
térség gazdasági életébe.

Szakmai emlékek, emlékhelyek

A szénbányászat 250 éven keresztül meghatározó
iparág volt hazánkban is. A 250 évbõl az elsõ kétszáz év
alatt a szén meghatározó energiahordozó volt, amely a
jelentõségét döntõen meghatározta. Ahol a kutatások
kitermelésre alkalmas szén jelenlétét mutatták, ott min-
denhol bányákat telepítettek, a térség fejlõdésnek indult,
hosszú idõn keresztül a bányászat volt az eltartó gazdasági
tevékenység.

A hazai szénbányászat bölcsõjének Brennbergbá-
nyát tartjuk, ahol 1753-ban kezdõdött a szén kitermelé-
se. De a többi lelõhely, majd az ebbõl kifejlõdõ szénme-
dence sem sokkal maradt el tõle: 1780-ban Vértessom-
lón, 1781-ben Csolnokon, 1786-ban Sajókazán és 1787-
ben Pécs-Vasason tártak fel szenet. A XIX. sz. második
felében már ipari méretû széntermelés folyt több he-
lyütt, kialakultak a nagyobb szénbánya vállalatok is.
Ilyen volt az 1868-ban alakult Salgótarjáni Kõszénbánya
Rt., amely fõként a nógrádi medencében tevékenyke-
dett, de késõbb megjelent Ajka és Dorog környékén is,
az 1870-ben Pécsre és környékére telepedõ osztrák Du-
nagõzhajózási Társaság, a DGT, az 1881-ben létrejött
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmû Rt., amely az Ózd-vi-
déki, a Sajó-völgyi és a Bán-völgyi bányákat üzemeltet-
te, az 1889-ben alakult Magyar Általános Kõszénbánya

Rt., amely a borsodi, a Tatakörnyéki, a vértessomlói, a
dorogi és a várpalotai bányákat tulajdonolta. Ezek a
nagy vállalatok, néhol a kisebbek is, hamar rájöttek, hogy
a sok munkást igénylõ bányák mellé lakótelepeket, ún.
kolóniákat kell építeniük, és azokhoz teljes infrastruktúrát:
óvodát, iskolát, kultúrházat, sportpályákat, üzleteket, tem-
plomot. Sok bányavárosunkban, településünkön ma is
megtalálhatók ezek a XIX. sz. végén, a XX. század ele-
jén épült létesítmények. De a termelõ tevékenységhez
tartozó épületek, építmények is a kor vezetõ színvon-
alán épültek, sok helyütt még ma is üzemelnek vagy
legalább megõrzésre érdemesek, hiszen a település
arculatának alakítói, meghatározói.

A felszámolások és a bányabezárások ezeket a létesít-
ményeket is érintették. A használt szociális-kulturális
épületek, létesítmények legnagyobbrészt a helyi önkor-
mányzatok kezelésébe és tulajdonába kerültek, közülük
néhány helyi védelem alá került. A termelést szolgáló és
az infrastrukturális építmények közül csak az értéke-
sebb darabok maradtak meg, ezek vagy új feladatkört
kaptak és ma is használják õket, vagy muzeális céllal a
múltról mesélnek. Néhány ezek közül is helyi védelmet
kapott. Országos védelemmel, mint ipari mûemlék,
csak a DGT idejében épült pécsi Széchenyi- és Szt. Ist-
ván-aknák rendelkeznek.

A lebontott és betömedékelt aknák, tárók helyét
csaknem minden helyen megjelölték. A településeken
emlékmûvet, szobrot, emléktáblát állítottak a több évti-
zedes bányász múltnak. Néhol bányagépek, biztosító
berendezések, csillék vagy éppen aknatorony, esetleg
csak egy kötélkerék emlékeztetnek a dicsõ múltra.

Minden szénmedencében mûködik múzeum. Ezek
általában még a felszámolások elõtt létrejöttek, a bá-
nyabezárások során azonban sok értékes tárggyal és do-
kumentummal gazdagodtak.

Szénstatisztika

Az ágazatnak korábban igen jó, minden lényeges adat-
ra (termelés, létszám, teljesítmények, anyag- és energia-
felhasználás, költségek, fajlagos adatok) kiterjedõ adat-
gyûjtése és feldolgozása volt. Ez már 1950-ben kialakult,
akkor a NIM tervfõosztály végezte a gyûjtést és a feldol-
gozást, évente könyv alakban jelentette meg, ez volt az
ún. �fekete könyv�. A minisztérium átszervezése után a
tröszt vette át ezt amunkát, majd a széniroda, a Szénker
Kft. és a Carbon Kft. készítették a vállalatok megbízá-
sából az ágazati statisztikát. A szénbányászati statiszti-
kát is készítõ szervezet a felszámolások megkezdése
után szétesett, az adatgyûjtés és feldolgozás is meg-
szûnt. Az utolsó, az ágazat egészét összefogó statisztika
1995-ben készült. Az integráció után az MVM Rt. még
készített a saját bányáira statisztikai összeállítást, ez
azonban nem terjedt ki az összes korábbi adatra, és fõ-
ként nem tartalmazta az integráción kívül maradt bá-
nyákat.

A 90-es évek közepén kezdeményeztük a miniszté-
riumnál, hogy az OSAP-ot (Országos Statisztikai Adat-
gyûjtõ Program-ot) egészítsék ki a bányászat korábbi
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gyûjtõrendszerével, azonban nem jártunk sikerrel. A
minisztérium mellett dolgozó Energia és Információ
Kht. gyûjtötte ugyan a legfontosabb adatokat (termelés,
létszám), de a régi adatokból nagyon sok már elmaradt,
az igen hasznos adatsorok megszakadtak.

A SZÉSZEK maga kísérletet tett még egyszer egy
szénbányászati statisztika továbbvitelére, de ez sem járt

sikerrel. AzMVMRt. közremûködésével aMátrai Erõ-
mû Rt. számítógépes és nyomdai hátteret biztosított, a
kezdeményezés azonban az önkéntes adatszolgáltatás
elmaradása miatt megbukott.

Magyarországon csak az OSAP részét képezõ adat-
gyûjtés a kötelezõ. Az ezen kívül esõ csak önkéntes ala-
pon mûködõ statisztika lehet. Felkértük a hazai szénbá-
nyászat minden szereplõjét, hogy szolgáltasson adatot
évente egyszer egy éves összeállítás elkészítéséhez, cse-
rébe az összesített adatok megküldését ajánlottuk. Ez
az adatsor már messze elmaradt az eredeti, a �fekete
könyvben� szereplõ adatsoroktól, de a legfontosabb
adatokatmég tartalmazta.Az adatok begyûjtése azonban
igen nehézkes volt, az integrált bányák szolgáltattak ada-
tokat, de a többi bánya, fõleg a kisebbmagánvállalkozá-
sok alig vagy egyáltalán nem.Márpedig egy hiányos sta-
tisztika semmit sem ér. Így az adatgyûjtés és az ágazati
statisztika készítése a 90-es évek végén abbamaradt.

Abányászati ágazat két meghatározó hivatala, aMa-
gyar Bányászati Hivatal és a Magyar Geológiai Szolgálat,
munkája során hozzájut termelési- és létszámadatokhoz,

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Feketeszén 1 736 856 884 924 813 738 753 573 726 667 360
Barnaszén 10 800 6 638 6 773 6 620 6 357 6 095 5 211 5 130 4 727 3 964 2 399
Lignit 5 042 7 094 7 536 8 089 7 610 7 696 7 873 8 043 7 574 8 564 8 470
Összesen 17 578 14 588 15 193 15 633 14 780 14 529 13 837 13 746 13 027 13 195 11 229

1. táblázat Széntermelés, kt

1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Hazai szén 2 321 798 658 719 611 302 262 233 154 201 316
Import szén 574 359 465 455 348 333 444 474 407 1 383 1 692
Szén összesen 2 895 1 157 1 123 1 174 959 635 706 707 561 1 584 2 008
Hazai brikett 1 872 336 98 212 153 133 85 36 3 30 26
Import brikett 189 27 18 13 13 16 7 9 13 13 12
Brikett összesen 2 061 363 116 225 166 149 92 45 26 43 38
Összes hazai 4 193 1 134 756 931 764 435 347 269 157 231 342
Összes import 763 386 483 468 361 349 451 483 420 1 396 1 704
Mindösszesen 4 956 1 520 1 239 1 399 1 125 784 798 752 577 1 627 2 046

4. táblázat A lakossági szén- és brikett-értékesítés összetétele, kt

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Erõmûvi 62,8 87,3 91,1 92,3 94,5 97,3 98,1 98,3 98,8 99, 1 99,0
Egyéb 37,2 12,7 8,9 7,7 5,5 2,7 1,9 1,7 1,2 0,9 1,0

3. táblázat A hazai szén két fõfelhasználói csoportjának aránya, hõ %

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
BVH Rt. tulajdonú bányák 1137 976 859 664 633 265 � � � �
Egyéb integráción kívüli bányák 394 526 403 643 418 599 628 672 512 573
Integráción kívüli összesen 1 531 15 012 1 262 1 307 1 051 864 628 672 512 573
Bánya-erõmû integráció 13 057 13 691 14 371 13 473 13 478 12 973 13 118 12 355 12 683 10 656
Mindösszesen 14 588 15 193 15 633 14 780 14 529 13 837 13 746 13 027 13 195 11 229

2. táblázat A széntermelés a bányák tulajdonosa szerint, kt
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ezek ott megtalálhatók. Az Energia és Információ Kht.
havonta energiaadatokat közöl, ebben az összesített
széntermelési adatok jelennek meg. Ezekbõl a hozzáér-
tõ érdeklõdõ a szükséges alapadatokhoz hozzájut.

A SZÉSZEK az éves tevékenységérõl beszámolót
készít évente a felügyelõ szerv, a minisztérium részére.
Ezen jelentésnek része egy szûkített szénstatisztika is,
amely a fenti szervezetektõl begyûjtött és rendszerezett
adatokon alapul. Az utóbbi évek széntermelési és fel-
használási adatait az 1-4. táblázatok mutatják, illetve az
1-2. ábrák szemléltetik.

Szénbányászati irattárak

A szénbánya vállalatok mûködésük során igen sok ira-
tot halmoztak fel. Ezek legnagyobb részét (kb. 80%) a
munkaügyi iratok (személyi, bér, munkaidõ adatok) te-
szik ki, de jelentõs a mûszaki és az általános iratok meny-
nyisége is. Ezek válogatására, selejtezésére és megõrzé-
sére jogszabályok intézkednek. A felszámolásról szóló
törvény elõírja a felszámoló kötelezettségét az iratokra
vonatkozóan, az Országos Levéltár által kiadott jogsza-
bály pedig az eljárás módját szabályozza.

Becsléseink szerint a 9 vállalat összes, a felszámolás
szempontjából még rendezetlen iratmennyisége kb.
20.000 ifm (iratfolyóméter) � azaz 20 km! � lehetett. Ez
az irattömeg az elsõ rendezés után, ami általában a fel-
számolások megindulása után következett be, kb. a
felére csökkent. A rendezés tulajdonképpen azt jelen-
tette, hogy kiválasztották a történeti értékû iratokat és
átadták az Országos Levéltárnak (a szénbányavállala-
tok, mint kiemelt vállalatok nem a megyei levéltárak-
hoz, hanem az Országos Levéltárhoz tartoztak), kiválo-
gatták a megõrizni kívánt iratokat, a többire pedig, egy
lista kíséretében, selejtezési javaslatot tettek az Orszá-
gos Levéltárnak. Azt, hogy melyik irat melyik csoportba
tartozik, a jogszabályok pontosan meghatározzák.

A megõrzendõ iratok tárolásáról és kezelésérõl, hi-
szen ezekbõl folyamatos adatszolgáltatás történik fõ-
ként nyugdíj ügyekben, az irattulajdonos vállalatnak
kell gondoskodnia. A SZÉSZEK felszámolói hatáskö-
rébe tartozó vállalatok ezen kötelezettségüket a terüle-
tileg illetékes BVH Rt.-nek adták át. A dorogi szénbá-
nyák iratai a DOSZÉN Rt.-hez, majd a Lencsehegyi

Szénbánya Kft.-hez kerültek. Lencsehegy bezárását
megelõzõen, a vállalkozásban lévõ többségi állami tulaj-
don jogán az Észak-Dunántúli BVH Rt.-hez került a
maradék iratmennyiség.

A Nógrádi Szénbányák irattára a felszámolás során
a Nógrád megyei Levéltárhoz került. Egy vagyonhasz-
nosítási tranzakció során az iratok örökös õrzése és ke-
zelése (az örökös alatt itt 50 esztendõ értendõ) ellené-
ben a Tiribes aknai üzemépületet kérte és kapta meg a
levéltár, ahol nemcsak a bányavállalat iratait, hanem
egyéb, a gyûjtési körükbe tartozó iratokat is õriznek.

Mindhárom BVH Rt. regionális irattárat alakított
ki. A mecseki iratokat � a komlói tanbánya irataival
együtt � a Vasason létesített irattárban, a dorogi, az
oroszlányi, a tatabányai, a veszprémi és a BAV-os irato-
kat a Dudaron létrehozott irattárban, a mátraaljai és
borsodi iratokat pedig a Feketevölgyön kialakított irat-
tárban õrizték és kezelték.

A BVH Rt.-k 2004-ig már feladataik legjavát teljesí-
tették, végelszámolással történõ megszûnésük már ter-
vezve volt, ezért a náluk tárolt iratok további õrzésérõl és
kezelésérõl is gondoskodni kellett. Minisztériumi egyet-
értéssel 2004 nyarán közbeszerzési eljárást írtunk ki a
többmint 7.000 ifm irat örökös kezelésére. A közbeszer-
zési pályázat megjelenése után jelentkezett a Baranya
megyei Levéltár, hogy átvenné a térségi iratok õrzését és
kezelését, mert a helyi szakemberek biztonságosabbnak
látják ezt a megoldást, mint a közbeszerzés útján kivá-
lasztott vállalkozót. Némi politikai nyomás hatására a
térségi iratokat a mecseki iratmennyiséggel csökkentet-
tük és új eljárást írtunk ki. A Baranya megyei Levéltár
tulajdonosával, a Baranya megyei Önkormányzattal
megállapodtunk, hogy a közbeszerzés lezajlása után � az
ott kialakult egységáron � veszi át a mecseki iratokat õr-
zésre és kezelésre, továbbá átveszi az iratkezeléssel a
BVHRt.-nél foglalkoztatott 2 fõ munkaerõt is.

A közbeszerzési eljárásban 2004 decemberében hir-
dettünk eredményt, a nyertes a budapesti székhelyûGe-
nerál Document Line Kft. (GDL) lett. A szerzõdés alá-
írásakor a vállalkozó cég bejelentette, hogy megvásárol-
ja az ÉD-BVHRt. tulajdonában lévõ dudari irodaházát,
amely addig az ÉD-BVHRt. irattára volt és ott tároltak
hozzávetõleg 3.500 ifm iratmennyiséget. AGDL ezután
Dudaron hozta létre szénbányászati irattárát, és átvette
az ott dolgozó szakembereket is.

Az irattárak sorsa tehát rendezõdött. A szakmában
kutató, keresõ, de csak eligazodni kívánó embernek jó
tudni, hogy az egyes bányavállalatok iratai hol találha-
tók, ezért összefoglaljuk a fentiekben leírtakat.
A Nógrád megyei Levéltár, Tiribes:

Nógrádi Szénbányák iratait,
a Baranya megyei Levéltár, Pécs:

Mecseki Szénbányák iratait,
a GDL Kft., Dudar:

Bányászati Aknamélyítõ Vállalat, Borsodi Szén-
bányák, Dorogi Szénbányák, Mátraaljai Szénbá-
nyák, Oroszlányi Szénbányák, Tatabányai Bá-
nyák Vállalat és Veszprémi Szénbányák iratait tá-
rolja.
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2. ábra: Lakossági szén- és brikettértékesítés
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A teljességhez tartozik még, hogy az integráció so-
rán az integrációval érintett üzemek, üzemrészek mû-
szaki, gazdasági iratai, és az átadott dolgozók munkaü-
gyi iratai az erõmûvekhez kerültek. Az integráción kívül
maradt bányákat üzemeltetõ vállalkozások irataik keze-
lésérõl és õrzésérõlmaguk gondoskodtak. Ezek a szabá-
lyoknak megfelelõen a megyei levéltárakhoz kerültek.

A szénbányászati irattömeg további tagolásának el-
kerülése céljából szerencsés lenne, ha késõbb a BVH
Rt.-k, a kht. és a SZÉSZEK irattára is ezen ágazati irat-
tárba kerülnének. A jelenlegi kezelõ erre felkészült.

Nemzetközi kapcsolatok

Mint tudjuk a közmondásból �Senki sem lehet pró-
féta a saját hazájában�, de azt is, hogy �más kárán� � né-
ha a sikerén � �tanul az okos�. Ezek az örökérvényû
életbölcsességek, igazságot kifejezõ, tömör mondások
fordították figyelmünket a külföldi kapcsolatok, szak-
emberek felé.

Már 1990-ben � Phare-támogatással � angol és né-
met szakértõk vizsgálták a hazai szénbányászatot a
szénárrendszer, az optimális aknaszerkezet és tulajdo-
nosi szerkezet szempontjából. Késõbb, úgy 1992. táján,
ugyanezen német szakemberek a mecseki szénbányák
helyzetét vizsgálták és tettek javaslatot az általunk vélt
legkedvezõbb aknaszerkezetekre (Vasas maradjon, Zo-
bákot becsukni), de a hazai politikai döntés, Komló vá-
ros léte miatt, az ellenkezõ eredményre jutott. (Úgy lát-
szik, más hazájában sem könnyû prófétának lenni!)

1996-ban, Európai Uniós támogatással, a BMCL
angol konzultáns cég szervezésében 16 fõs magyar cso-
port utazott egy nyugat-európai 10 napos körútra. A
szénbányászat szerkezetátalakításában érintett minisz-
tériumok, szervezetek, vállalatok és érdekvédelmi szer-
vezetek szakembereibõl verbuválódott csapat Brüsszel-
ben elõadásokon kapott képet a Közös Piac szénbányá-
szatáról, majd gyakorlatban is megtekintette Belgium,
Németország, Franciaország és Anglia egy-egy bányavi-
dékét, ahol a szénbányák bezárása már megtörtént. Így
utólag csak remélni tudjuk, hogy a tanulmányút néhány
tapasztalatát, még ha a gazdasági körülmények és a
megoldási módok mások is voltak, fel tudtuk használni
a hazai átalakulás során.

A SZÉSZEK szervezésében Katowicében a BVH
Rt.-kkel és lengyel kollegákkal együtt, Petrozsényben és
Sinaiban a román kollegákkal megbeszéltük a szénbá-
nyászat aktuális kérdéseit. A rekultivációs és vagyon-
hasznosítási kérdésekben az évek folyamán osztrák és
német tapasztalatokkal is gazdagodtunk.

1991 és 1996 között a SZÉSZEK adta az ENSZ
Energiagazdálkodási Bizottságának magyar résztvevõ-
jét. Számos ülésen és tárgyaláson volt alkalmunk elõad-
ni az ún. �magyar modellt�, az erõmûvekkel létrejött
vertikális integrációt, és tapasztalatot, információt gyûj-
teni a bányabezárások végrehajtásának részleteire vo-
natkozóan.

A szakma tájékoztatása

A szénbányászat szerkezetátalakításáról e lap hasábja-
in adtunk rendszeresen és idõközönként egyedi és átfogó
tájékoztatást.

A rendszeres, egyedi tájékoztatás leginkább hírek-
ben nyilvánult meg, amikor egyes, jelentõsebb esemé-
nyekrõl adtunk tájékoztatást. Ide sorolhatjuk azt a cikk-
sorozatot is, amely �Volt egyszer egy ....� címmel a felszá-
molási eljárások elõrehaladásáról, egy-egy nagy múlttal
rendelkezõ szénbányavállalat megszûnésérõl, cégjegy-
zékbõl történõ törlésérõl és az odáig vezetõ folyamatról
számolt be.

A szerkezetátalakítás folyamatáról idõközönként és
átfogóan a BKL Bányászat különszámaiban adtunk tá-
jékoztatást. Az idõközöket úgy választottuk meg, hogy
azok a szerkezetátalakítás egy-egy döntõ, meghatározó
momentumához kapcsolódjanak. Az elsõ szakasz az in-
tegráció befejezésével és a BVH Rt.-k megalakulásával
zárult (1994), a második a BVH Rt.-k ötéves mûködé-
sérõl és a kötelezettségteljesítés-vagyonhasznosítás in-
tenzív idõszakáról adott számot (2000), a jelenlegi pedig
a BVH Rt.-k mûködésének lezárásáról és az új utód-
szervezet, a Kht. megalakulásáról számol be.

Túl a szûkebb szakmai folyóiratokban megjelent
cikkeken, más ipari és környezetvédelmi periodikákban
is tájékoztattuk a közvéleményt a szénbányászat terüle-
tén folyó tervszerû bányabezárási és tájrendezési mun-
kák eredményérõl.

A szóbeli tájékoztatás lehetõségét is megragadtuk, kon-
ferenciák, szakmai, fõleg egyesületi összejövetelek ad-
tak alkalmat csaknem minden régióban, a szénbányá-
szat által érintett területen az elvégzett munkák, a szer-
vezett környezet átalakító és rehabilitációs tevékenység
legtöbbször igen látványos eredményeirõl.

Nagyon reméljük, hogy a szénbányászati szerkezet-
átalakítás ezen jelentõs folyamatáról, eredményeirõl
nem csak a szûkebb, érintett szakmákhoz jutottak el a
hírek és beszámolók, hanem a széles közvélemény is
megfelelõ tájékoztatást kapott. Ez azért is fontos, mert
� talán � elfogódottság nélkül lehetünk büszkék az el-
végzett munkára, még ha az a 250 éves hazai szénbányá-
szat tradicionális részének kényszerû halálát jelenti is.

Az államigazgatás ésszerûsége

A rendszerváltás után, a gazdasági átalakulás során a
bányászat számtalan területén alakult ki olyan feladat,
amely állami kötelezettségbõl fakadt, állami pénzforrások
felhasználásával került megoldásra. Ilyen volt a mecseki
uránbánya bezárása, a recski rézércbánya szünetelteté-
se és a gyöngyösoroszi ércbánya környezeti kárainak el-
hárítása, hogy a szénbányászati szerkezetátalakításon
kívül csak a leglényegesebbeket említsük.

Az állam a feladatokat külön-külön, mindegyiket más
szervezeti és irányítási formában végezte, végeztette. Szak-
mailag látszólag eltérõ, különbözõ feladatok, de vég-
eredményben mind bányabezárás, illetve a hozzá kap-
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csolódó, szerteágazó részfeladatok, környezetvédelmi
munkák.

Saját szakmánkról elmondhatjuk, hogy képzésünk
során sem különült el egymástól a külszíni és a föld alat-
ti bányászat, és a bányászott ásvány szerint sem tettünk
különbséget. Ésmég hozzátesszük, hogy a bányák nyitá-
sa és üzemeltetése képezte a stúdiumot, a bányák bezá-
rásáról és az ahhoz kapcsolódó feladatokról csak a foga-
lom jogszabályi mélységéig hallottunk.

Van tehát néhány azonos jellegû állami feladat, s
azok megoldására különféle módokat találnak mindig a
kisebb vagy nagyobb csoportérdekeknek megfelelõen.
Véleményünk szerint ez a legrosszabb és legkevésbé gazda-
ságos megoldás.

Nézzük, hogyan igazgatta az állam az egyes bányá-
szati feladatait! Elsõként indult a szénbányászati szerke-
zetátalakítás. Erre a kormány létrehozott egy néhány
fõs szervezetet (SZÉSZEK), élére igazgatót nevezett ki.
Irányítását és ellenõrzését a szakminisztériumra bízta.
A tervszerûen végzett munkát nagy részben az állam fi-
nanszírozta, a feladatokkal és a kifizetésekkel kapcso-
latban napi döntéseket kellett hozni, ezért célszerûen
kiemelték ezt a szervezetet a minisztérium zárt hierar-
chiájából. Az ellenõrzés azonban közvetlenül és az ösz-
szes állami ellenõrzõ szerven (ÁSZ, KEI, minisztériumi
belsõ ellenõrzés) keresztül biztosítva volt. Államigazga-
tási gyakorlattal már rendelkezõ köztisztviselõk biztosí-
tották a zökkenõmentes indulást. majd a szerzett gya-
korlattal a folyamatos mûködést.

Néhány évvel késõbb döntött a kormány az uránbá-
nyászat megszüntetésérõl, a bányák bezárásról és a kör-
nyezet kármentesítésérõl. Ezt a feladatot merõbenmás-
hogy oldották meg, az irányítására és ellenõrzésére mi-
niszteri biztost neveztek ki, az üzemeltetõ részvénytár-
saság mellett pedig létrehoztak egy kft.-t a bezárási
munkák lebonyolítására.

A recski rézbánya, mint állami tulajdon, az ÁPVRt.
kezelésében volt és van. Amikor a bánya szüneteltetésé-
rõl döntöttek, akkor a korábban a bánya kialakítását, a
feltárást végzõ, tehát a bányát mûködtetõ részvénytár-
saság feladat- és létszámszûkítésével oldották meg a fel-
adatot.

A gyöngyösoroszi környezeti problémákmegoldását
pedig közvetlenül a vagyont és kötelezettséget kezelõ
ÁPV Rt. irányította, és a pályázaton kiválasztott kivite-
lezõvel bonyolította.

A megoldások szinkronizálásának egyik módja min-
denképpen az lehetett volna, hogy a késõbb belépõ felada-
tokat az akkor már e téren gyakorlatot szerzett SZÉSZEK-
re bízzák, legfeljebb a nevét kellet volna hozzáigazítani
(pl. BÁSZEK) a kibõvült feladatokhoz. Ezt bizonyítot-
ta, hogy a meddõ CH kutak problémájának megoldását
2004-ben a kormány a szénbányászat területén már bi-
zonyított szervezetre bízta. Az, hogy egy állami tulajdo-
nú bánya vagy a hozzátartozó kötelezettség melyik álla-
mi szervezet (ÁPV Rt, Államkincstár stb.) kezelésében
van, indifferens. Tapasztaltuk, hogy azok átadása-átvé-
tele az államigazgatáson belül megoldható.

Bizonyára van, létezik másik megoldás is. Érdemes
azonban elgondolkozni az eljárások ésszerûsítésén, ta-
lán még nem késõ.

E különszám cikkei minden bizonnyal részletes és
átfogó tájékoztatást adnak a szénbányászati szerkezet-
átalakítás eddigi folyamatáról. De talán egy cikk sem
érinti azokat a periférikus tevékenységeket, amelyek
mind a szakma, mind a lebonyolító szervezet szempont-
jából érdekesek, és talán az olvasók figyelmére is mél-
tók. Ezekrõl a látszólagos melléktevékenységekrõl pró-
báltunk számot adni ebben a cikkben, és megkíséreltük
kritikával illetni az államigazgatás módszereit is, hiszen
ott még ezzel használhatunk.

MARTÉNYI ÁRPÁD 1966-ban bányamérnöki, majd 1973-ban bányaipari gazdasági mérnöki oklevelet szerzett Miskol-
con. 1966-1978-ig a DCM váci kõbányájában üzemvezetõ, 1978-1983-ig az Országos Érc- és Ásványbányáknál osztályve-
zetõ, illetve területi fõmérnök volt. 1983-1991-ig a Bányászati Aknamélyítõ Vállalatnál dolgozott Budapesten, Dorogon
és Kuvaitban. 1991-tõl a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ szakfõtanácsosa. Bányászati szaktervezõi, szakér-
tõi tevékenységet is folytat, 1992-1998 között az ENSZ EGB szénbányászati referense volt.

Az aknaszállítógépek hajtásának fejlõdése napjainkig

Az 1800-as években, valamint az 1900-as évek elsõ évtize-
dében az uralkodó hajtásnem a gõzgép volt. A szükséges gõzt
legtöbbször a helyszínen állították elõ.

Ahogy fejlõdtek a villamos erõmûvek teljesítményei, vala-
mint a régiós és országos elektromos hálózatok, a csúszógyû-
rûs aszinkronmotorok vették át az aknaszállítógépek hajtását.
A fordulatszám szabályozását a forgórészkörbe iktatott ellen-
állással oldották meg.

Az 1900-as évek elsõ felében minõségi javulást jelentett a
nyomaték és a fordulatszám szabályozásnál az egyenáramú
Ward-Leonard rendszer alkalmazása. Hátránya a gépcsoport
magas költsége és a nagy helyigénye volt.

Az 1960-as évektõl, a tirisztorok megjelenésével a költsé-
geket igen nagy mértékben lehetett csökkenteni, és így ez a
technológia mintegy két évtizeden át uralta a piacot. Hátrány-

ként változatlanul megmaradt viszont a szinkron és az aszink-
ron motorokhoz képest jóval drágább egyenáramú motor.

Ezt a hátrányt küszöbölte ki az 1980-as évek közepétõl be-
vezetett és egészen a századfordulóig alkalmazott ciklokon-
verteres szinkron/aszinkronmotoros hajtásrendszerek üzeme.
Majd az ABB cég a villamos hajtások új generációját fejlesz-
tette ki, és bevezették a frekvenciaváltós rendszereket. A
nagyteljesítményû félvezetõk fejlettsége (sebessége), meg a
gyors számítástechnika teszi lehetõvé az ilyen berendezések
építését. Többek között ezzel a megoldással üzemel 2001 óta
Finnországban a Pyhasalmi ércbánya négyköteles, ellensúlyos
szkip-aknaszállítógépe. Az akna mélysége 1450 m, a kötél se-
bessége 15,5 m/sec, a hasznos súly 21,5 t, a meghajtó szinkron
motor teljesítménye 2,5 MW. Az aknaszállítógépet az ABB
cég szállította.
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Külföldi hírek


