
Lapunk 1998. évi 2. számában röviden beszámoltunk az 1998. május 6-8. között a Mátrai Erőmű Rt-nél megrendezett 

Szénbányászati Geológusok Fórumáról. Az ott elhangzott előadások közül a határidőre beküldőiteket közreadjuk abban 

a reményben, hogy olvasóink jó áttekintést kapnak a hazai lignitkufatás és bányászat múltjáról, jelenéről és egy kicsit a 
jövő perspektíváiról is.

A szerkesztő

A Mátrai Erőmű 
Részvénytársaság (MERT)

A  visontai székhelyű Mátrai Erőmű Rt. a hazai villamos 
energia rendszer egyik meghatározó egységeként az 
ország villamos energia termelésének mintegy 12%-át 
adja. A 800 MW beépített teljesítményű erőművünk 
hazai tüzelőanyagra alapozottan termel villamos ener
giát. Az Észak-Magyarországon összefüggően végighú
zódó lignitből a visontai és bükkábrányi bányákban kül- 
fejtéses technológiával termelünk tüzelőanyagot.

A mátraaljai lignitbányászat az 1880-as években kez
dődött Rózsaszentmártonban, a mélyműveléses bá-

Lignittelep jövesztése merítéklétrás kotrógéppel

Határvédő kút fúrása SB-3 fúróberendezéssel

nyászkodással 1968 évvel bezárólag közel 25 millió ton
na lignit kitermelésére került sor.

Az Ecsédi Külfejtés közel 16 év alatt 15 millió tonna 
szenet termelt. Az itteni tapasztalatok felhasználásával 
ma már nagyobb külfejtések üzemelnek, a Visonta Bá
nya 28 év alatt 142 millió tonna lignitet, a Bükkábrány 
Bánya 13 év alatt 30 millió tonna lignitet termelt.

Az erőmű és a bányavállalat 1993. évi integrációja óta 
részvénytársaságként működik, életében igen jelentős 
változást hozott az 1995. évi privatizáció, melynek ered
ményeként a társaságnál 53,7% tulajdonrészt szerzett a 
német RWE Energie/EVS Konzorcium. 1997-ben az 
Erőmű 5,025 Gwh villamos energiát termelt, ehhez a Vi
sonta és Bükkábrány bányákból 8,089 millió tonna 
szenet szállított az Erőműbe. Egyidejűleg a külfejtéses 
technológiából adódóan 55,3 millió m3 meddőt kellett 
jöveszteni, közel 27 millió m3 vizet emelni a tervszerű

Meddőjövesztés marótárcsás kotrógéppel

elővíz-telenítéssel. A Részvénytársaság minden évben 
eredményesen működött, adózás előtti eredménye 
rendszeresen 600 millió Ft fölött volt évente. Az elmúlt 
évben ez 3,5 milliárd Ft fölött teljesült, mivel készülnek 
Visonta Bánya és Erőmű megújítására (retrofitjára), va
lamint a bükkábrányi erőmű felépítésére és a bánya 
fejlesztésére.

Az Észak-Magyarországon rendelkezésre álló lignit- 
vagyonból a közeljövőben a karácsondi és a bükkáb
rányi térségben rendelkezésre álló mennyiségekből 
további energetikai hasznosítást tervez a Mátrai Erőmű 
Rt. A Karácsond térségi D-i bánya kitermelhető ásvány- 
vagyona 88 millió tonna, amely három lignittelepben 
helyezkedik el. A szénvagyon átlagos fűtőértéke 7,3 
MJ/kg, a meddő-szén letakarítási arány 8,5. A bánya 
műveléséhez új bányagépek beszerzésére nincs szük-
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Széntelep fediijén álló Taxódium-törzs (К-ill. bánya 1997.)

ség, a meglevő berende2ések áttelepítésével és rekon
strukciójával a leművelés 2015-ig, a szénvagyon kiter
melésének befejezéséig biztosítható. Ezzel a visontai D- 
i bányamezőben rendelkezésre álló tüzelőanyag, mint 
nemzetgazdasági vagyon teljes mennyiségében haszno- 
súl.

Az ország energiapolitikája a jövőbeni környezetvé
delmi előírásokkal összhangban megújító erőmű épí
tési programot tartalmaz. Ehhez kapcsolódik a Mátrai 
Erőmű Rt. tevékenysége, hogy a visontai telephelyen a 
3x200 MW-os blokkok élettartamát kéntelenítő építés
sel egybekötött megújítás (retrofit) keretében 2015-ig 
meghosszabbítja. A felújítás jelentősen javítja a kör
nyezet állapotát azzal, hogy az úgynevezett nedves 
mészköves eljárással történő füstgáz kéntelenítést alkal
mazza.

A visontai erőmű és bánya megújítás megvalósítási 
költsége 47 millárd Ft, amelyből több mint 13 millárd Ft 
a környezetvédelmi előírások teljesítésére fordítódik.

Bükkábrány térségében több mint 400 millió tonna 
gazdaságosan kitermelhető szénvagyon található. A 
szénvagyon mennyiségében, minőségében és telep
formációjában egyaránt kedvező adottságú, a hazai erő
mű építési lehetőség legjobb feltételeit teremti meg. A 
lignit átlagos fűtőértéke 7,2 MJ/kg, a főtelep 8-10 méter 
vastag, a rendelkezésre álló szénvagyon 40 évig biz
tosíthatja egy 1000 MW teljesítményű erőmű műkö
dését.

A lignitbázison épített erőmű legfontosabb előnye, 
hogy hazai tüzelőanyagot használ fel, így csökkenti az

A nagygépes meddőjövesztés számára veszélyes méretű 
homokkő előfordulás

Külfejtés meddőhányója tájrendezett állapotban 15 évvel a 
bányászkodás után

ország kiszolgáltatottságát az energiahordozók import
ja terén. A lignit árát világpiaci ármozgások nem be
folyásolják, kitermelése pedig munkahelyet hoz létre.

A korszerű, nagy hatásfokú, környezetvédelmi beren
dezésekkel ellátott ligniterőmű és a kapcsolódó bánya 
beruházási költsége ugyan magasabb, mint a hasonló 
teljesítményű szénhidrogén, vagy import kőszén bázisú 
erőművé, de ez a befektetés az erőmű élettartama alatt 
megtérül az alacsonyabb üzemeltetési költségek révén.

H am za Je n ő  
M átrai E rő m ű  Rt.
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