Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1015-4/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. január 16. napján 10:00
órakor tartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
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A közmeghallgatáson részt vettek: Dr. L. A., F. J., T. I.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző, Czeglédiné
Vitárius Ágnes, Pénzügyi Csoport vezetője, Török Zoltán, a Terület- és
Vidékfejlesztési Osztály vezetője, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési-, Jogi és
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Pénzügyi Osztály vezetője, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Nagy Istvánné
jegyzőkönyvvezető.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm a
közmeghallgatáson a közgyűlési tagokat, a megye lakosait és a megyében érdekelt
szervezetek képviselőit.
A közgyűlés tagjaitól jelenléti szavazást kérek. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közmeghallgatáson
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Közgyűlés határozatképes, mivel 30
közgyűlési tagból 24 fő jelen van, az ülést
megnyitom.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke: A közmeghallgatás olyan képviselő-testületi ülés,
amelyen a megye lakossága és a megyében érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. (tehát nem egyedi ügyben)
A közmeghallgatás időpontja meghirdetésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat honlapján, az Észak-Magyarország című napilapban, valamint a
közgyűlés ülésére meghívottak a meghívóban külön tájékoztatást is kaptak.
A Közgyűlés 2014. évi munkaterve szerint a közmeghallgatás elsődlegesen
megtárgyalásra javasolt témája: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szénbányászat
helyzete.
Kérdés és javaslat a közmeghallgatás előtt Dr. Kovács János megyei főjegyző úrhoz
írásban is eljuttatható volt.
Tájékoztatom Önöket, hogy tegnap munkaidő végéig 3 db írásos beadvány érkezett.
L. B., Kondó település polgármestere és Dr. L. A. küldte meg javaslatát, valamint T. I.
nyugalmazott bányaigazgató egy nagyobb terjedelmű anyagot küldött meg részünkre,
melyben kérdés, javaslat nem szerepel és azt áttekintés céljából bocsátotta
rendelkezésünkre. De T. I. úr külön is jelezte, hogy 5 percben hozzászólásra kíván
jelentkezni, részére hozzászólási jegy került kiadásra. Írásos anyagban megküldte
javaslatát és itt szóban is el kívánja mondani, így mindkét minőségében üdvözöljük.
A T. I. úr által megküldött iratokat majd áttanulmányozzuk.
5 perc hozzászólási idő áll mindenkinek rendelkezésére. Szeretném T. úrnak előre
bocsátani, a válaszadásra közvetlenül a hozzászólások után kerül majd sor,
amennyiben az érintett tisztségviselő, illetve az illetékes osztályvezető választ tud
adni. Amennyiben nem, akkor 15 napon belül írásban kapnak választ a hozzászólók.

4

Engedjenek meg számomra egy rövid felvezetést a témához. Ahogyan Önök is
értesültek róla, a megyei közgyűlés külön is foglalkozott az elmúlt időszakban több
alkalommal is a megyének egyik legfontosabb ásványi kincsével, a szénnel. Azt is
megállapítottuk már több fórumon, hogy a bányabezárások, amelyek a 90-es évekkel
kezdődtek és egészen 2000 elejéig tartottak, mély sebet ütöttek a helyi társadalmon.
Azt is megállapítottuk, hogy a megyei szénbányászat sokkal több volt, mint egy
iparág, az egy közösség volt, egy kultúra, sajátos foglalkoztatási ág, és egy olyan
szociális biztonságot jelentő háló is, amely az itt élők és abban közreműködők életét
meghatározta. Magyarország kormánya felismerte azt 2010-ben, hogy különös
jelentősége van Magyarország energia stratégiájának, energia helyzetének. Azt is
fölismerte, hogy az energia kitettség magas szintű az országban és azt is felismerte,
hogy egy anyagban kell foglalkozni mindazzal, ami egy jövőbeni energia helyzetét
határozza meg az ország hosszú távú működése szempontjából. Az Energia Stratégia,
mely elkészült, egyértelműen jelezte azt, hogy a szénnel számol, abban mint stratégiai
tartalék szerepel. A későbbi dokumentumok, amelyek a kormány előtt vannak, mint az
Ásványi vagyon cselekvési terv, már konkrétan a szén felhasználásáról is beszél. A
2000-es évekig tartó bányabezárások kettős indokkal mentek végbe. Az egyik indok az
volt, hogy gazdaságtalan, a másik indok, hogy sokkal olcsóbb energiahordozó lépett a
helyére, a gáz. Az elmúlt 2 évtizedben jelentősen átstrukturálódott a magyar energia
politika, főként a nemzetközi energia politika. Jelentős változások következtek be a
korábbi klasszikus szén felhasználását követően. Olyan új technológiák jelentek meg,
amelyeknek a hasznosíthatósága, üzemszerű felhasználása már azt a szintet közelíti,
amikor számolni kell vele, mint lehetséges energiahordozóval. Több olyan országa is
van, részben a világgazdaságnak, részben Európának is, amely a magyarországi 18%os energia felhasználási százalékot bőven meghaladó, a lengyeleknél 83%, németeknél
44%, cseheknél 47%-os a szénre épülő energiabázis, amely Magyarországon is
mintegy 200 évre való. Jelen pillanatban megyénkben 4 külszíni bánya működik,
ebből 1 nagy mennyiségű, üzemszerű termelést folytató, 1 kisebb volumenű, és 2
időszaki külszíni bánya. A megye szénbányászatának volt egy olyan pillanata, amikor
Farkaslyukban a volt Gyürki táró ajtaját, falát elbontva újra járhatóvá tették azt a
bányát, amely Ózd környékén meghatározó volt, nagyon fontos az ott élő közösség
számára. Hiszen szülők, nagyszülők ebben az iparágban dolgoztak. Egy másik
dokumentum is elkészült a Megyei Önkormányzat gondoskodása mellett, a Megyei
Energia Koncepció, amely egyértelműen a szénnel foglalkozik. Ebben segítséget
kértünk a szakmai szervezetektől, segítséget kértünk a Miskolci Egyetemtől, és
mindazon szakemberektől, akik ezen a területen mértékadó véleményt formálnak. Ez a
koncepció a teljesség igénye nélkül föltárja azokat a lehetséges alternatívákat, hogy a
jövőben hogyan lehet hasznosítani, ahogy már említettem a 200 évre elegendő
szénvagyont. Azt is fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években sajnos a szakképzés
volt az egyik olyan járulékos ágazat, amelyben teljes egészében megszűnt a
bányászképzés. Középfokon teljes egészében, az egyetemi szintű bányászképzés is
sokkal inkább nem a szén, hanem egyéb bányászvagyon kincsek felé orientálódott. Ez
a jövőben másképp lesz, újra indult a szakképzés terén Farkaslyuk tanbányává
minősítésével az első 16 ember felnőttképzésben való közreműködésével a megyei
vájárképzés. Ez év elejétől pedig kétszer 16, tehát 32 ember kerül be újra a képzésbe,
hiszen szakemberek nélkül nem lehet bányát művelni. Azt is fontos elmondani, hogy
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egy levelet nyújtott be több képviselő, akik azt kezdeményezték Czomba Sándor
Államtitkár úrnál, hogy ez év szeptemberéig készüljön előterjesztés az
iskolarendszerű, középszintű bányász képzés újraindításáról az országban két helyen:
Baranyában és Borsodban. További fontos információ az is, hogy jelenleg egyetlen
mélyművelésű bánya működik az országban szén tekintetében, ez Márkus-hegy. Ha
Márkus-hegy valamilyen oknál fogva, például uniós vállalások miatt bezár, akkor
egyedül Farkaslyuk az, amely tanbányaként működhet jelen pillanatban, ami komoly
veszélyt jelent. Ott nulláról kell kezdeni, tehát a leg alapjait kell megtanítani a
bányászkodásnak, Márkus-hegy pedig működő, korszerűnek mondható bánya, ahol
meg lehet tanulni azt a technológiát, amellyel további mélyművelésű bányák
nyitásánál szakembereket lehet a rendszerbe állítani. A tiszta szén technológia, amely
fogalomként az utóbbi időben megjelent, nagyon lényeges, hiszen ez az, ami a
hagyományos erőművi felhasználás mellett további lehetőséget biztosít a szén
számára. Számtalan alternatívája létezik, ennek komoly kutatásai vannak nem csak
nemzetközi szinten, hanem a Miskolci Egyetemen is. A Miskolci Egyetem
szakembereivel többszöri beszélgetés, konzultáció után azt rögzítettük, hogy az ő
közreműködésükkel, a Megyei Önkormányzat közreműködésével és a szakemberek
bevonásával ez az ágazat a jövőben komolyan szóba jöhető fejlesztési lehetőség a
megyei gazdaságfejlesztés teljes palettáján.
Szervezeti oldalról is a Megyei
Önkormányzat igyekszik megerősíteni mindazt, ami a megyei bányászathoz
kapcsolódik, hiszen kezdeményezésünkre elsőként az országban megalakult a szén
klasztere. A Szén Klaszter, amely ebben a teremben került aláírásra az elmúlt év utolsó
hónapjában, egy üzenet volt. Üzenet volt abból a célból, hogy a szén, mint közös ügy a
Miskolci Egyetem, a szaktárcák számára, a társadalmi szervezetek és a szakmai
főhatóságok számára is egyaránt fontos. Mindenki aláírta azt a megállapodást, amely a
jövőben a Borsodi és a környező megyék szén vagyonának a mielőbbi hasznosítását
tűzi ki célul. El kell készülni minél hamarabb minden olyan tanulmánynak,
hatásvizsgálatnak, amelynek segítségével megalapozottan, gazdasági számítások
mentén újra rendszerbe lehet állítani a szenet. Ehhez kapcsolódóan több külföldi
érdeklődés is befutott már a megyébe, delegációt fogadott már Elnök úr is, jómagam is
találkoztam japánokkal, olaszok voltak a megyében, akik e tiszta szén technológia
mentén szeretnének együttműködést kialakítani. A Kormány egyértelmű célja, hogy
stratégiai tartalékával önmaga kíván gazdálkodni, és a gazdálkodásban minden olyan
partnert szívesen lát és fogad, aki a közös gazdálkodás eredményeként közös
örömszerzésre törekszik. Fontos azt is megjegyezni, hogy e hét végén, jövő hét elején
a Megyei Önkormányzat tisztségviselői utaznak ki Brüsszelbe, amelyet a közgyűlés
tagjai voltak kedvesek egyhangúan támogatni. A teljes jogú tagságot kértük a Eurocoal
nevű Európai Szén Lobbi szervezetbe, én úgy gondolom, hogy mindaz a holdudvar
kezd összeállni, amely a megyei szén jövőbeni hasznosítását jelenti. Én magam
részéről ennyivel szerettem volna kiegészíteni a mostani közmeghallgatást, és
engedjék meg, hogy a két írásban megküldött anyagot ismertessem Önökkel.
Elsőként dr. L. A. Professzor úrnak a levelét.
„A
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei
szénbányászat
helyzete”
témájú
közmeghallgatással kapcsolatban szeretném javasolni, hogy kibányászott szén
felhasználásának hatásairól készüljön hatástanulmány. Nem közömbös ugyanis, hogy a
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szén ipari, erőművi, vagy lakossági felhasználásra, netán helyszíni elgázosításra kerül.
Bár a lakossági felhasználás a lakosság költségeinek csökkentése miatt prioritást kell,
hogy élvezzen, a környezetvédelmi hatásokat (elsősorban a szmog kialakulása miatt)
és ennek elhárítása miatti költségeket elemezni kell. A térségben az ipari felhasználás
is lehetőségnek látszik, ha van fizetőképes kereslet. Az erőművi felhasználáshoz is
elemezni kell az előnyöket, de különösen a hátrányokat, amelyek úgyszintén a
környezeti hatások mérséklése érdekében szükséges beruházási igények költségeinek
tetemes voltában jelentkezik. Az in situ gázosítás hatásvizsgálata, mint nálunk eddig
nem alkalmazotté, különösen indokolt.
Összességében, a régió szénkészletének hasznosítása üdvözölendő, de csak szakszerű
és alapos környezetvédelmi és gazdasági elemzésre alapozva.”
A másik észrevételt L. B. Polgármester úr küldte be:
„Több mint 200 évre nyúlik vissza az Észak-magyarországi szén kezdete. Eleink
politikai rendszertől függetlenül az ember szolgálatába állították a természet által
kínált lehetőséget. Azt, hogy a borsodi szénmedence számottevő barnaszén
ásványkincset rejt. A feudalista Magyarország kezdte német és cseh bányászok
betelepítésével a barnaszén bányászatot. A kapitalista Magyarország a kialakuló ipar
szükségleteinek megfelelően fejlesztette, majd a szocialista Magyarország a növekvő
energia igényekre alapozott továbbnövelte a kitermelést. Ezek eredményeképpen több
tízezer családnak nyújtott nemzedékeken keresztül biztos megélhetést, valamint az
országnak, nemzetgazdaságnak fejlesztésül szolgált. Olyan szakmai kultúra alakult ki,
amely magában is nemzeti kincs. Ma sincs másképp, hiszen a borsodi szénmedence
több százmillió tonna kitermelhető barnaszén vagyont rejt. A szakmai kultúra a
bányabezárásokat következtében eltűnőben van, életképességének 24. órájában még
most fel kell ébreszteni. A nemzetgazdaságnak ugyanis igénye van, ha nem is az
alagút technológia szén felhasználása. Rendelkezésre állnak a korszerű
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő úgynevezett tisztaszén technológiák,
amelyekkel a kitermelést újra napirendre lehet tűzni. Ezáltal a térségünkben több ezer
családnak biztos megélhetést nyújtva, Magyarország energia függőségét csökkentve
hasznos részévé válhat a nemzetgazdaságnak az újjáéledő szénbányászat és az ezzel
összefüggő szénfeldolgozás. Szűkebb hazánkban, a Harica völgyben is ismeretes
számottevő barnaszén előfordulás, amelynek kitermelés, hasznosítása nem csak
nemzetgazdasági érdek, hanem az itt élő, falvakban élő emberek elemi, napi
szükséglete is. Egyrészről fontos lenne a megélhetés, foglalkoztatás szempontjából,
másrészről a napirendi megélhetést szolgáló olcsó fűtőanyag szempontjából is. Külön
ki kell emelni azt is, hogy a falvak fejlődési lehetőségét szolgáló adóbevétel
lehetőségével mindenképpen élni és számolni kell. Hiszen közismert, hogy a
mindennapok gondját jelentő pénzügyi forráshiány. Fentiek alapján kijelenthetjük,
hogy minden Borsodban élő embernek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzatnak elemi érdeke, hogy a természet által kínált ásványi kincset
hasznosítsa, így kitörési lehetőséget nyújtson a fejlődésnek. Lassan már a 24. órában
járunk, lehet és kell is vájárokat képezni, de szakmai tapasztalat nélkül az elméleti
tudás semmit nem fog érni. Pár év és a tapasztalattal rendelkező bányászok idős koruk
miatt már nem fogják tudni betanítani a jövő nemzedékét, e tudás nélkül pedig a
szénbányászat meghal.
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T. I. nyugalmazott bányaigazgató egy nagyon gondos, rendszerező anyagot küldött,
amely tulajdonképpen az elmúlt két évtized történéseit rögzíti 1987-től, amikor még
15.000 ember dolgozott a bányászatban, és rögzíti az anyag azt, hogy milyen
fontosabb dokumentumok mentén történtek a bányabezárások, melyek voltak a
gazdasági ismérvek, melyek voltak azok a politikai következmények, amelyek a
bányászattal kapcsolatosak. Nagyon szép gondos, áttekintő gyűjtemény, viszont T. I.
úr jelezte, szóban hozzá kíván szólni. Én megadnám neki 5 percben a kiegészítés
lehetőségét, tessék parancsolni.
T. I.: T. I. vagyok, kazincbarcikai lakos. A borsodi szénbányászat második személye
voltam, 12 évig fizikai munkás Pereces bányatelepen, 22 évig igazgató voltam. Azt,
amit én ebben az 5 percben el szeretnék mondani, az a következő. Véleményt
nyilvánítok, hogy mi történt itt a 25 év alatt, azt mindenki tudja. Nem vártuk és
bizonyos dolgokat nem is tudtunk lenyelni. Annak örülünk, hogy bizonyos értelemben
a jelenlegi kormány olyan lehetőségeket próbál kialakítani, hogy lehet szénbányákat is
nyitni. Olyan érzésem van, és most itt a beszédben is hallottam, hogy az utolsó 24
órában vagyunk, tényleg. Ami a legveszélyesebb, hogy a szakmát lassan ebben a
témakörben nehezen lehet újból indítani. Olyan idősek, öregek vannak, mint mi
Múcsony községben, ahol a Mátrai bányaüzem székelt és dolgozott 6 aknában, 85-ben
mentem nyugdíjba, akkor 5000 ember volt még. Javaslattal jönnék elő, hogy ha olyan
lehetőség van netán, ha tényleg komolyan lehet venni azokat a lépéseket, amiket
Alelnök úrtól hallottunk. A bányáknak a becsukása az óriási sebességgel sikerült,
pedig ez 200 év alatt lett felépítve, és nagyon gyorsan történtek a dolgok. Ennek a
hasznát akarom most javaslatba hozni, hogy ezeknek a bányákban a becsukása nem
azért történt, mert föltártuk azt a területet, tehát akkor ott már nincsen szén. De
hagytunk olyan bányákat is becsukni, ahol feltárt szénvagyon van és még a határokon
belül még feltárási lehetőségek is vannak. Olyan érzésem van, hogy a 67-es árrobbanás
időszakában minket, a Szuhakálló II-es aknát azt hideg tartalékba helyezték és ennek a
megnyitásának a lehetőségét gondoltam fölvetni, amennyiben erre lenne állami
lehetőség. Ebben a körzetben olyan lehetőségek nincsenek, hogy olyan vállalkozók
legyenek, akik ezt el tudnák intézni. Most még tudnánk annyi bányászt összehozni, az
5-ös telepet, a Szuhakálló II-es telepet esetleg meg tudnánk nyitni. Ez azt jelentené,
hogy esetleg példát kapnak ebből eredően, mert én úgy érzem és ismerem is a borsodi
szénbányászat többi üzemeinek is a bányáit, hogy azért mindenhol hagytunk egy kis
szenet bent. Tehát annak a lehetőségét kéne variálni, hogy nézzük már meg és ahol
tudnánk lépni, már pedig a Mák-völgyi üzemnél az említett dolgot meg tudjuk tenni,
akkor más területen is el lehetne intézni. Akkor így 2-3 sikeres éven belül, ha nem is
teljesen, de talpra tudnánk állítani a szénbányászatot és azt a szintet elérni, ami
tulajdonképpen annak idején volt, és eredményként produkáltunk. Ezt szerettem volna
megkérdezni, hogy ennek a lehetőségét tessenek majd észbe venni és megpróbálni.
Múlt hónapban, december 13-án összeszedtem a Mák-völgyi bányaüzem idősebb
mérnökeit, szakmunkásokat és az Albert-telepi Kultúrházban leültünk és
megállapítottuk, hogy a Mák-völgyi bányaüzemet kéne első helyen létrehozni, ezzel
párhuzamosan olyan intézkedést is kívánunk, hogy a volt függőleges aknát
helyrehoznánk, és oda tennénk a bánya vezetőségét. Albert-telepen is, tehát két bányát
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tudnánk Múcsonyban nyitni, az Albert-telepit és a Szuhakálló II aknát is, viszont az
Albert-telepi területet, üzemet azt úgy szeretnénk felépíteni, hogy oda fogunk kérni
vasutat Záhonytól. Közbeszerzés vagy más lehetőséggel kezdjük megalakítani a Sajó
völgyében a legalább 500 darab szélerőmű megépítését. A terv javaslatunkban olyasmi
is szerepel, hogy Kazincbarcikán a szénosztályozó helyen akarnánk a szélerőmű gyárat
megépíteni, ezzel étvágyat kapna Ózd és majd Diósgyőr is. Köszönöm szépen, ennyit
szerettem volna elmondani.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke: Köszönjük szépen. T. úr jelentkezett egyedül
hozzászólási jeggyel kiegészítve azt az anyagot, amelyet igen alaposan készített elő.
További hozzászólásra senki nem jelentkezett írásban. Én egy nagyon rövid válasszal
szeretnék a T. úr által elmondottakra reagálni.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányakapitányság készíti, és folyamatosan eddig is
szinten tartotta a megye hasznosítható szénvagyonára vonatkozó kataszterét, ebben a
kataszterben mindazok a bányaterületek, telkek föllelhetők, megtalálhatók, amelyeket
vagy megkutattak már vagy arra szánnak. Jelen pillanatban is több helyszínen folyik a
megyében kutatás, és a kutatások eredményeként el kell készíteni egy üzemi tervet és
ezeket benyújtani a Bányakapitányságra. Ahogyan T. úr elmondta, valóban a korábbi
időszakból sok dokumentum áll rendelkezésre. Több bánya, amely a rendszerváltás
után bezárásra került, ezek feltárt szénvagyonnal rendelkeztek, ezek dokumentált
formában most is megőrzésre kerültek. A bezárt bányák esetében nyilván a bányák
belső berendezésére, illetve jelen állapotokra vonatkozóan föltárásokat kell végezni.
Ennek ismeretében lehet bármelyik bányát újranyitni. De bármelyik bánya
újranyitásához egy fontos feltétel hiányzik, a szén felkerül a felszínre, de mi történik
vele utána? Na ezért kell azokat a technológiákat számba venni, ami részben
elhangzott, részben pedig érdeklődők, technológiai beruházók jelentkezése után össze
lehet fésülni egy egységes megyei szénre vonatkozó gazdaságfejlesztési programban.
A megyének elsődleges feladata, hogy a program kialakítását segítse, segítse azt a
tevékenységet, amelyben a gazdasági szereplők jól érzik magukat, tegye lehetővé a
teljes információ cseréjét. Tegye lehetővé a Miskolci Egyetem, amely ma az egyetlen
felsőfokú oktatási intézmény, ahol bányász karon képeznek, illetve anyagtudományi
karon bányászokat képeznek. Tegye lehetővé azt, hogy a legkiválóbb szakemberek
kerüljenek az esetleges nyitásra kerülő bányákba, jól felkészült elméleti és gyakorlati
ismeretekkel.
Én köszönöm valamennyi hozzászóló észrevételét, véleményét. A közmeghallgatást
ezennel bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Riz Gábor
a közgyűlés alelnöke

