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Szeptember 10-én a Mátrai Erõmû Zrt.
bükkábrányi bányaüzemébe látogatott
az OEE Miskolci Helyi Csoportja. Zay
Adorján HCS elnök köszöntõjét köve-
tõen Mata Tibor igazgató ismertette
röviden a bányaüzem mûködését. Ezt
követõen a programon résztvevõ 57
fõnek két csoportban mutatták be a
bányaüzem rekultivációja során léte-
sített erdõtelepítéseket.  

A bánya történetét, az alkalmazott tech-
nológiát Szomor László fõtechnológus
és Grimon Ákos aknász ismertette a te-
repjáró buszos, mintegy 2,5 órás – több-
ször megszakított – bejárás során, a bá-
nya területén. A bánya-rekultiváció so-
rán létesített erdõtelepítéseket pedig Tu-
say Dénes, a bánya által megbízott, jogo-
sult erdészeti szakszemélyzet (aki
egyébként az ÉSZAKERDÕ Zrt. Délbük-
ki Erdészeti Igazgatóságának a kerület-
vezetõ erdésze) mutatta be egy újabb 2,5
órás szemlén.

A bükkábrányi külszíni bánya Bükk-
ábrány-Vatta-Csincse községek között
helyezkedik el. Az 1969-ben befejezõ-
dött földtani kutatás során 1044 fúrás
alapján térképezték fel a bükkaljai –
több százmillió tonnás – kitermelhetõ
lignitvagyont.  A lignittelepek a földtör-
téneti újidõ harmadidõszakának végén,
az ún. pliocén korban képzõdtek, kb.
5-8 millió évvel ezelõtt. A Mátra-Bükk-
aljai elõfordulás a Pannon-beltenger ki-
édesedõ, lefûzõdõ öbleit kísérõ szub-
trópusi, mocsári növényzet elpusztulá-
sából keletkezett mocsári ciprus (Taxo-
dium), lombos fák (pl. éger, fûz), illet-
ve nagy tömegû sás, nád felhalmozódá-
sából. Az 5-8 millió éves lignitek a szé-
nülés kezdeti fázisát képviselik, bennük
a növényi alkotórészek jól felismerhe-
tõk. A Pannon-beltenger medencéjének
ismétlõdõ süllyedése, és a süllyedéssel
többé-kevésbé lépést tartó feltöltõdési
folyamatok révén újabb és újabb nö-
vénytömegek kerültek víz és iszap alá.
Így alakultak ki az Alföld felé D–DK-i
irányban 2-3 fokos szögben lejtõ lignit-
telepek. A telepképzõdés adottságai
miatt a lignit minõségét viszonylag ala-
csony fûtõérték, magas hamu- és ned-
vességtartalom jellemzi. A lignittelepek
között és fölött homokos, iszapos,
agyagos üledékek települtek. 

Bükkábrányban a lignit kitermelése
külszíni fejtéssel történik. Ahogy az
egyik külfejtés kimerült, továbbhalad a
bánya, és a kitermelt meddõanyagot

(agyag, iszap, homok stb.) az elõzõ te-
rület gödrébe töltik. A bányászandó te-
rületen a széntermelést megelõzõen há-
rom évvel kezdõdik meg a terület elõ-
víztelenítése. Ennek során a fedõ és
köztes víztároló rétegek vizét a mé-
lyebb víztároló képzõdményekbe veze-
tik, ahonnan a rétegvizeket a külfejtés
szélére telepített búvárszivattyús kutak
emelik a felszínre. 

A meddõkõzetek jövesztése elsõsor-
ban marótárcsás és egykanalas kotrógé-
pekkel történik, de idõszakosan meríték-
létrás kotrógépek is részt vesznek a med-
dõtermelésben.  A szenet merítéklétrás és
egykanalas kotrógépekkel termelik ki, a
jövesztett anyagot szállítószalagra adják
fel. A meddõanyag elhelyezését hányó-
rendezõ berendezések végzik. A kotró-

gépek, szállítószalagok, hányóképzõ
gépek gépláncokká kapcsolódnak. 

A Bükkábrányban üzemelõ törõmû
képes leválasztani a nagydarabos frakci-
ót, így lehetõség van a lignit lakossági cé-
lú felhasználására is. A tört lignitet vasú-
ton szállítják a visontai erõmûbe. (Forrás:
http://www.mert.hu/hu/banyaszat)

A bányában jelenleg 500 fõ dolgo-
zik. Évente 4 millió tonna lignitet ter-
melnek, melyet szinte teljes mértékben
az erõmûben hasznosítanak. A lakossá-
gi felhasználásra termelt lignit mennyi-
sége évente 200 000 tonna.  A bányá-
szati tevékenység során évente 25 mil-
lió köbméter vizet szivattyúznak ki a
bánya területérõl, amit kezelt és keze-
letlen formában az élõvizekbe vezet-
nek vissza. 

EGYESÜLETI ÉLET

Bányaüzem bejárása Bükkábrányban
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Az erdõtelepítéseket 1991-92-ben
kezdték el, a telepített erdõk területe je-
lenleg mintegy 270 hektár.  A legidõ-
sebb akácosokban már megkezdõdtek
a tisztítások. A rekultiváció során ma
már évente 25-30 hektáron telepítenek
erdõt. Gépi pásztakészítés után az erdõ-
sítést csemetével, kézi ültetéssel végzik.

A termõréteg felsõ szintje jellemzõen
homok. A bányarekultivációból adódó
mozaikosan változó termõhelyi és mik-
rodomborzati viszonyok miatt változatos
fafajösszetételû erdõk jöttek létre. Jellem-
zõ fafajok az akác, nyír, rezgõ nyár, méz-
gás éger. A rekultiváció során cserjefajo-
kat is telepítettek, például keskenylevelû
ezüstfát, mogyorót, homoktövist, galago-
nyát, kökényt, vadrózsát. Meglepõ, hogy
a mézgás éger – helyenként az akácot és
a rezgõ nyárat – meghaladó növekedési
erélyt mutat. A termõhelyi viszonyok
miatt – bár voltak ilyen irányú próbálko-
zások – a kocsányos tölgy, a mezei juhar
és a vörös tölgy nem marad meg.

A jelentõs nagyvadállomány (vad-
disznó, õz, gímszarvas is nagy létszám-

ban elõfordul a területen) miatt a minõ-
ségi vadkár is érezhetõen befolyásolja
az erdõk fejlõdését. Az utóbbi években
energiaerdõk létrehozásával is próbál-
koztak a rekultivált területeken. A
2009. évi erdõtörvény hatályba lépése
után kivitelezett erdõtelepítéseket már
szabadrendelkezésû erdõként tartják
nyilván.

Végül két érdekesség, mellyel világ-
hírnévre tett szert a bánya: a Mátrai Erõ-
mû Zrt. 7 milliárd forintos beruházásá-
ban az ausztriai SANDVIK Mining and
Construction Materials Handling által
épített és 2009-ben átadott kompakt ma-
rótárcsás kotrógép és a hozzá illeszkedõ
szalagkocsi, méretezését és szerkezetét
tekintve, a világ legnagyobb kompakt
kotrógépének számít. A kotrógép üzemi
tömege 1630 t; elméleti jövesztési telje-
sítménye 6700 lm3/h; a marótárcsa át-
mérõje 12 m; a marótárcsa motorteljesít-
ménye 1100 kW (kb. 1500 LE). 

2007-ben a bükkábrányi bányában 60
méteres mélységben 16 darab 5-6 méter
magas, 1,5-3 méteres átmérõjû, 7,2-7,6

millió éves fatörzset találtak. A törzsek
álló helyzetben konzerválódtak, de a ha-
sonló leletektõl eltérõen nem szenesed-
tek el és nem is kövesedtek meg. Emiatt
a bükkábrányi lelet õslénytani világszen-
záció, hiszen szerves anyagként maradt
meg a 300-400 éves korukban elpusztult
fák gesztje, kérge, gyökérzete és néhány
ága is. A leletmentés során végül csak tíz
törzset sikerült épségben a felszínre hoz-
ni (súlyuk egyenként 3-10 tonna között
volt). Négyet a miskolci Herman Ottó
Múzeumba, hat fatörzset pedig a Bükki
Nemzeti Park ipolytarnóci bemutatóhe-
lyére szállítottak.

Köszönettel tartozunk a bányaüzem
vezetésének, hogy lehetõvé tette a rend-
kívül tartalmas és érdekes szakmai nap
megrendezését. További köszönet illeti
Tusay Dénes kerületvezetõ erdészt is a
szervezésért és az erdõtelepítések bemu-
tatásáért, valamint a Délbükki Erdészeti
Igazgatóság dolgozóit a vendéglátásért.

Bányai Péter
titkár, OEE Miskolci Hcs

Fotók: Tóth Zoltán, Bányai Péter

Augusztus 27-én délelõtt érkezett meg
az OEE Visegrádi Helyi Csoportjának
népes csapata Gyenesdiásra, ahol már
Horváth Iván, a Bakonyerdõ Zrt. vezéri-
gazgató-helyettese, a Pápai Helyi Cso-
port elnöke és Rosta Katalin várta a
szakmai kirándulás résztvevõit. 

Az üdvözlések és a Bakonyerdõ Zrt. rö-
vid, átfogó bemutatása után a Termé-
szet Házában lévõ kiállítást néztük
meg. Nagy tetszést aratott körünkben a
különbözõ bemutató, szemléltetõ esz-
közök sokfélesége.

Az idõ szûkössége miatt házigazdá-
ink egészen a Batsányi-kilátó tövéig te-
repjárókkal vitték fel a 25 fõs társaságot.
A kissé párás idõ ellenére is mesés pa-
noráma tárult elénk a Balatonról és a
környékérõl. Innen Szigligetre indul-
tunk, ahol az Óvárhoz vezetõ 400 lép-
csõ megmászása sem törte meg lelkese-
désünket. Ez egy kisebb dombon álló
erõd volt hajdanán, most az alapfalaira
épült kilátó vonzza az erre túrázókat.

A Monostorapáti Erdészet több törté-
nelmi emlékhelyet is gondoz. Mivel a
Pilisi Parkerdõ Zrt. kezelésében is van-
nak pálos emlékhelyek, így a salföldi és
a bakonyszentjakabi templomromokat
kerestünk fel. Már esteledett, mire szál-

láshelyünkre értünk, a Balaton-felvidé-
ki Erdészeti Erdei Iskolához. Vacsora
után még éjszakába nyúlóan folyt a be-
szélgetés a helyi kollégákkal.

Másnap, reggeli után Devecser felé vet-
tük utunkat. A Devecseri Erdészet bemu-
tatása után az újfaluban épült kápolnát és
Kolontáron, a vörösiszap-katasztrófára
emlékeztetõ parkot néztük meg. Ennyi év
után is érzékeltük, hogy milyen megdöb-
bentõ pusztítást végzett a „vörös ár”!

Végezetül a Bakonybéli Erdészetnél
tettünk látogatást. Az általános ismerte-
tés után a Kõris-hegyi kilátóba mentünk

fel. Ez a panoráma is magáért beszélt!
Visszafelé úton megálltunk, hogy egy rö-
vid sétával az Európában is ritkaság-
számba menõ halomsírokat megnézzük.
Történészek szerint ezen a helyen kb.
226 halomsír található, bár többségüket
inkább csak buckának nézné a közönsé-
ges arra járó. Bakonybélbe visszatérve a
bencés apátság barokk templomát és
gyógynövénykertjét néztük meg, majd
indultunk Huszárokelõpusztára, a kirán-
dulást záró ebédre. 

Minden helyszínen bõséges tájékoz-
tatót kaptunk a közjóléti létesítmények
eredetérõl, történetérõl, történelmérõl.
A számtalan közjóléti fejlesztés felkere-
sése mellett sok mindent hallottunk a
környék erdeirõl is, a mindennapok
örömeirõl és nehézségeirõl.

Ezúton is tisztelettel köszönjük Var-
ga László vezérigazgatónak, Horváth
Iván Helyi Csoport elnöknek, és vala-
mennyi közremûködõ „bakonyerdõs”
kollégának, hogy megszervezték ezt a
kirándulást és vendégül látták a Viseg-
rádi Helyi Csoportot. A programot Stu-
bán Zoltán, a Pápai HCs titkára állította
össze, bemutatva nekünk a Bakonyer-
dõ Erdészeti és Faipari Zrt. közelmúlt-
ban megvalósított közjóléti fejlesztéseit.

Kissné Szabó Gabriella
OEE Visegrádi HCS

Kirándulás a Balaton-felvidéken


