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I. Célkitûzések 
 
 

A bányabezárásokhoz kapcsolódó problémák már az 1960-as évek óta jelen 

vannak Európa-szerte, különösen érzékelhetõek a változások a szén- és ércbányászat 

esetében. A bányák felhagyásának vizsgálatakor a figyelem elsõsorban azokra a 

mûszaki és környezetvédelmi intézkedésekre, munkálatokra terjed ki, amelyek 

törvényi elõírásokkal szabályozottak és végrehajtásuk kötelezõ az egykori üzemeltetõk 

számára. A mûvelés megszûnéséhez kapcsolódó személyi problémák (az 

alkalmazottak további helyzete) azonban a bányabezárási dokumentációkban csak 

számszerûen és röviden összegezve jelenik meg, és a továbbiakban ritkán kerül sor 

utóvizsgálatok elvégzésére. Szeretném a figyelmet legalább olyan mértékben 

ráirányítani az emberi, gazdasági problémákra, mint amennyit a környezetvédelmi 

kérdések (meddõhányók, rekultiváció, illegális hulladéklerakók, stb.) kapnak. 

A kutatás célja, hogy társadalomföldrajzi szempontból bemutassa két � eltérõ 

gazdasági helyzetben lévõ � mintaterület esetén a bányabezárást követõ évek alatt 

jellemzõ változásokat, figyelembe véve a korábbi folyamatokat. A két mintaterület:  

 

1. Rudabánya és társközségei (Alsótelekes, Felsõtelekes); 

2. Bad Bleiberg (Ausztria, Karintia). 

 

A települések élete az ércbányászathoz kapcsolódott, Rudabánya esetében 1985-

ig, a vasércbányászat megszûntéig, Bad Bleiberg ólom- és cinkbányászata 

vonatkozásában pedig 1993-ig. A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi 

Kutató Intézetének kutatói által Rudabányán és társközségeiben végzett 

szociálgeográfiai hatásvizsgálat jelentette számomra a kiindulópontot, hiszen az épp a 

bezárást megelõzõ idõbõl származik (CSÉFALVAY Z. szerk. 1991). 

 



 3 

Az összehasonlító vizsgálat során a következõ kérdésekre kerestem a válaszokat: 

 

1. Milyen változások jelentkeztek a települések népességszámában, 

korszerkezetében, természetes népmozgalmi folyamataiban? 

2. Hogyan vesznek és vettek részt a migrációs folyamatokban az itt élõ egykori 

alkalmazottak térben és idõben? 

3. Hogyan módosultak a települések általános ellátottsági mutatói és 

infrastruktúrájuk a bányák bezárását követõen? 

4. Milyen átalakulásokon ment keresztül a vizsgált települések foglalkozási 

szerkezete, mennyire sújtotta a bányászokat a munkanélküliség? 

5. A bányászat és a bezárás hogyan hatott a települések alaprajzára, szerkezetére? 

Milyen változások jellemzõk a települések egyes részeit tekintve? 

6. Mi történt a bánya felhagyása óta eltelt idõszakban a települések történetében 

legmeghatározóbb társadalmi csoport tagjaival, az egykori bányászokkal? 
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II. Kutatási módszerek 
 
 

A vizsgálati módszerek kiválasztásakor arra törekedtem, hogy a legteljesebb 

képet kapjam a felmerülõ problémákról. Ennek megoldása több módszer együttes 

alkalmazásával lehetséges. Ezek sorrendben a következõk: terepbejárás, a meglévõ 

statisztikák elemzése, mivel fontosnak tartottam annak a környezetnek a 

társadalomföldrajzi jellemzõit is mérni, amelyben a bányabezárás lezajlott, valamint 

empirikus vizsgálat kérdõívekkel, interjúkészítés a helyi vezetõkkel. A kombinált 

kutatási módszerek segítségével bemutathatóak az egykori bányászok és a települések 

életében végbement változások; a statisztikai adatok elemzésével a települések mai 

viszonyairól kaphatunk képet.  

Az empirikus vizsgálatban azok vettek részt, akik a bezárás évében (1985.) még 

a bánya alkalmazottai voltak, és jelenleg Rudabányán, Felsõtelekesen vagy 

Alsótelekesen laknak. A mintavételhez felhasználtam a bánya egykori 

alkalmazottainak névsorát, amelybõl véletlenszerûen választottam ki azokat, akiket 

megkerestünk. A minta nagyságát kellõen reprezentatívra, 10 %-osra terveztem. A 

Rudabányai Vasérc Mûvek dolgozói létszáma a mûvelés megszûnésekor 1100 fõ volt, 

így a tervezett 10 %-os minta 110 darab kérdõívbõl állt, végül 88-at sikerült kitöltetni, 

amelyek településenkénti megoszlása a következõ: Rudabánya: 56 fõ, Felsõtelekes: 25 

fõ, Alsótelekes: 7 fõ.  

A vizsgálat következõ fázisa megfelelõ kérdõív szerkesztése jelentette. A 

kérdések közül a legtöbb zárt volt, vagyis a megadott válaszlehetõségek közül kellett 

választani, de három kérdés nyitott maradt, hogy a kérdezett a saját szavaival 

válaszolhasson. A mérési szintek tekintetében több típusú változót elemeztem: 

1.  a nominális (megnevezéses) változók, mint pl. nem, vallási 

hovatartozás, 

2.  az ordinális (rendezési) változók, mint pl. az iskolai végzettség, 

iskolázottsági szint, 

3.  és az arányskálán mérhetõ változók, mint az életkor, vagy a bányánál, 

illetve munkanélküliként eltöltött idõ. 
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A vizsgálatot személyes mintavétellel végeztük, a Miskolci Egyetem Mûszaki 

Földtudományi Karának geográfus hallgatói, mint kérdezõbiztosok segítségével. 

Miután a beérkezett adatok kvantitatív elemzésének eszközeként számítógépet 

használtam, elsõ lépésként az információkat átalakítottam számokká, ami kódolással 

történt meg. A kapott adatbázis esetleges hibáit ki kellett küszöbölni. Ennek két módját 

alkalmaztam, az egyik a megengedett értékek, a másik a válaszok összhangja szerinti 

logikai ellenõrzés volt.  

Az adatbázis kiértékeléséhez a statisztikai módszerek közül a gyakorisági 

megoszlásokat használtam, ahol azt, hogy mi jelenti a 100 %-ot, aszerint adtam meg, 

hogy elõfordult-e adathiány az indikátoroknál, vagy sem. A másik módszer a 

kétváltozós vizsgálat, ahol a két változó kapcsolatának elemzésére olyan kontingencia-

táblákat (eshetõségi táblákat) készítettem, ahol megjelent a változók egyes értékeihez 

tartozó esetek száma és a két változó különbözõ értékpárjaihoz tartozó esetek száma is. 

2002-ben az ÖAD ösztöndíjasaként a Leobeni Egyetem Bányászati Tanszékén 

(Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl von Bergbaukunde, Bergtechnik und 

Bergwirtschaft) töltöttem egy szemesztert. Pályázati anyagom tartalmazta ugyan 

német nyelven a kérdõívet, mégsem sikerült Ausztriában elvégezni az empirikus 

vizsgálat ezen részét, mert az ottani törvényi szabályozás nem tette azt lehetõvé. 

Az összehasonlító vizsgálat eredményeit diagramok, hisztogramok, valamint 

tematikus térképek segítségével jelenítettem meg. A teljes feldolgozáshoz több 

számítógépes szoftver alkalmazására volt szükségem; a Microsoft Word és Excel 

mellett az SPSS (Statistical Package for Social Sciences) adatelemzõ statisztikai 

programot használtam. A települések térképi ábrázolásához a MapViewer, a 

diagramok és hisztogramok elkészítéséhez pedig a Grapher programot is igénybe 

vettem. 

A vizsgálatok során a következõ indikátorokat alkalmaztam: természetes 

szaporodás, vándorlási egyenleg, masculinitási - feminitási index, öregségi index, 

aktívak / inaktívak aránya a népességen belül, a foglalkoztatott / munkanélküli arány, a 

különbözõ ellátottsági mutatók, épített lakások száma, átlagos lakásnagyság, 

komfortossági szint, a települések lakóegységeinek megoszlása építésük ideje szerint.  
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III. Kutatási eredmények, felhasználásuk lehetõségei 

 
 

A feldolgozás folyamán a célkitûzésként feltett kérdésekre sikerült választ 

kapni és felmérni, hogy milyen hasonló és eltérõ folyamatok, intézkedések vannak 

Magyarország és Ausztria rokon helyzetben lévõ egykori bányavidékein. Az értekezés 

fõbb megállapításait a következõkben foglalom össze:  

 
 
1. tézis: Mindkét mintaterület esetében megállapítható, hogy már az 1970-es 

évektõl kezdve érzékelhetõek a bányászat intenzitásának csökkenésével 

megjelenõ negatív demográfiai hatások, amelyek az alkalmazotti létszám 

csökkenésén keresztül a népességszám csökkenését, a korszerkezet torzulását és a 

természetes szaporodás természetes fogyássá való átváltását eredményezték. 

 Az összehasonlító vizsgálat során az eltérések nem a két országhoz, hanem a 

települések nagyságához kapcsolódnak. Alsótelekesen jellemzõ egyedül, hogy az 

1970-es évektõl kezdve csak természetes fogyásról és erõteljes elöregedésrõl 

beszélhetünk. A korszerkezet az idõskorúak magas arányával, valamint a szülõképes 

korcsoporthoz tartozók alacsony számával jellemezhetõ. Ennek következtében 2001-

ben az öregségi index értéke már 261,5 volt.  

A két bányászati központ (Rudabánya és Bad Bleiberg) nemcsak 

népességszámuk (1.-2. ábra), hanem fõbb demográfiai folyamataik tekintetében is 

hasonlók. Esetükben a korszerkezet még kiegyenlítettnek tekinthetõ, és csak 1980 után 

vált intenzívebbé a természetes fogyás. A 2001-es öregségi index értékeinek 

vizsgálatakor jelentkezett némi eltérés, bár mindkét településen beszélhetünk már 

elöregedésrõl, de az index alapján Rudabányán az érték 108,1, míg Bad Bleiberg-nél 

193,2. 

A leginkább kedvezõ helyzetben Felsõtelekes van, ahol máig természetes 

szaporodás jellemzõ és az öregségi index 2001-ben csak itt utalt fiatalosabb arculatra, 

mivel a 100-as határérték alatt (91,9) volt. Rudabánya és Felsõtelekes kedvezõbb 

értékeinek kialakulásához az is hozzájárult, hogy a roma lakosság aránya 20-30 % a 

népességen belül. 
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Megállapítható, hogy a településeken a bányák bezárását követõen jelentkeztek 

erõteljesebben a negatív demográfiai folyamatok, melyek megértéséhez és jövõbeni 

alakulásuk vizsgálatához az adatok elemzését azonban már az 1970-es évektõl kezdve 

szükséges elvégezni. 

 
 
2. tézis: A népmozgalmi folyamatok alakulását a vándorlási veszteség 

nagymértékben befolyásolta. Az ingázás mindig jelen volt a dolgozók életében, 

mára ennek a migrációs formának az iránya ellentétesre változott és az ingázók 

aránya csökkent. Az empirikus vizsgálat segítségével kirajzolódtak a 

céltelepülések, valamint az elvándorlás okai.  

A nagyüzemi bányászat megindulásával a települések jelentõs vándorlási 

többletre tettek szert. A szakképzett bányászok nemcsak számszerûen növelték a 

falvak lakosságát, hanem szerepet játszottak az etnikai, nyelvi és vallási összetétel 

alakulásában is. A magyarországi települések esetében jelentkezett egy második 

bevándorlási hullám is az 1960-as években, ami azonban már fõleg a szakképzetlen, 

alacsonyan kvalifikált munkások letelepedését jelentette. A települések vándorlási 

egyenlege ettõl kezdve egészen napjainkig negatív. Az elvándorlás mind a négy 

településen 1970-1979 között volt a legintenzívebb, majd ezt követõen mérséklõdött. 

Bad Bleiberg esetében volt még egy erõteljesebb szakasz 1990-2001 között, ami a 

bánya 1993-ban történt bezárásához köthetõ. A bányák mûködése idején a naponta 

ingázó munkások mindkét központba 10-30 km-es sugarú körbõl jártak be. A 

bányabezárás óta a Bad Bleiberg-i lakosság fõ célpontja a közeli nagyváros, Villach, 

ahová a legtöbben járnak dolgozni, és sokan végleg ott telepedtek le. Az empirikus 

vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a legtöbben napi rendszerességgel 

ingáznak. 1985-ben a hazai válaszadók 37,5 %-a még Alsótelekesre járt dolgozni a 

bánya jogutódjának tekinthetõ RudaGipsz Kft.-hez, azonban 2000-ben már csak 1 fõ. 

A felvételezés idején (2000) ingázási vonzásközpontként az e tekintetben 

legjelentõsebbnek számító kistérségi székhely (Kazincbarcika) mellett megjelent még 

Szendrõ, Szuhogy, Berente, Rudabánya.  
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 Akik a településekrõl elvándoroltak, azok fõként nagyobb városokat (Miskolc, 

Budapest, Kazincbarcika) részesítettek elõnyben. A költözés okaként a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei településeknél csaknem azonos súllyal szerepel a munkahely, és a 

házasság, míg a fõvárosba kifejezetten csak a munkalehetõség miatt költöztek. Az 

elvándorlás egyéb, nagyobbrészt a megyében található céltelepülései (Szirmabesenyõ, 

Putnok, Felsõkelecsény, Szendrõ, Tiszaújváros, Szuhakálló, Jósvafõ) esetében 

azonban a költözés okai inkább már a családi állapot megváltozásához kapcsolódnak. 

Elõfordultak még olyan távolabbi céltelepülések (Eger, Szentendre, Tatabánya), 

melyeknél a költözés oka szintén kizárólag a munkavállalás.  

A legfõbb gondot az jelenti, hogy akiknek távolabb sikerült új munkát találni, 

rövidebb-hosszabb ideig ugyan vállalják az ingázást, de egy idõ után végleg 

elköltöznek. A települések népességmegtartó erejének csökkenése abban is 

megmutatkozik, hogy a fiatal, mobilisabb lakosság szintén elvándorol, mivel helyben 

nem tudnak számukra megfelelõ elhelyezkedési lehetõséget biztosítani. 

 
 
3. tézis: A magyarországi mintaterület vizsgálatakor megjelent egy új migrációs 

típus, melyet rurális periodikus vándorlásnak nevezhetnénk. 

 Ez a vándorlási típus nemcsak a bányásztelepülések sajátja, feltételezhetõen 

megtalálható minden olyan térségben, ahol magas az elöregedés. Az idõsebb emberek 

télen elhagyják eredeti lakóhelyüket és beköltöznek városban élõ rokonaikhoz, majd 

tavasszal visszatérnek. A rurális szezonális migráció ritmusát tekintve megegyezik a 

rekreációs célú ingázással, a kiváltó ok azonban teljesen más. 

 
 
4. tézis: A mintaterületek eltérõ gazdasági környezete ellenére nem mutatkozik 

jelentõs különbség az ellátottsági mutatók alakulásában és az infrastrukturális 

jellemzõkben. Összességében mind a négy település közepesen-jól ellátott.  

Magyarországon az önkormányzati rendszer kialakítását követõen a települések 

vonalas infrastruktúrája fejlõdött, és e tekintetben nincs lemaradás Bad Bleiberg 

mögött. Mindhárom hazai településen megtörtént a szennyvíz- és telefonhálózat 
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kiépítése, valamint Rudabányán a gázhálózat is elkészült. A közlekedési viszonyok 

átalakulásával a települések megközelíthetõsége rosszabbodott, ami a lehetséges 

befektetõk távolmaradását is maga után vonja. Legérzékenyebben az ún. 

munkásjáratok megszûnése érintette a településeket. A 6 km hosszú Bad Bleiberg-ben 

iskolát zártak be emiatt, és a zsákutcás helyzetben lévõ Alsótelekes elérhetõsége is 

romlott. A települések alapellátása mind a négy esetben megoldott. Az épített lakások 

állaga közepesnek, jónak mondható.  

 
 

5. tézis: A foglalkoztatottság és munkanélküliség tekintetében tapasztalható a 

legnagyobb eltérés a mintaterületek között. Bad Bleiberg népességének gazdasági 

státusz szerinti megoszlását tekintve megállapítható, hogy napjainkig megtartotta 

az eredeti szerkezetét, ellentétben a magyarországi településekkel. Az empirikus 

vizsgálat rámutatat, hogy a bányászok további alkalmazása nem volt megoldott a 

bányabezárást követõen.  

Az egykori bányászok relatív többsége a bezárást követõen nyugdíjba vonult (23 

%), vagy rokkantnyugdíjas lett (16 %). Az empirikus vizsgálat feltárta, hogy a 

megkérdezettek 26,1 %-a volt 1985-2000 között munkanélküli, átlagosan 12 hónapig. 

Bad Bleiberg-ben a BBU (Bleiberger Bergwerks Union) vezetõjének közlése alapján 

az egykori alkalmazottak 15 %-a vonult nyugdíjba a bezárást követõen, valamint 25 

%-uk lett rokkantnyugdíjas. A magyarországi végkielégítéshez hasonló különleges 

segélyt kapott az egykori alkalmazottak 30 %-a, mégpedig azok, akik elmúltak 50 

évesek. Korábbi életszínvonalukat a bányászok nem tudták megtartani Ausztriában 

sem. Alsótelekes, Felsõtelekes és Rudabánya a foglalkoztatott / munkanélküli arányt 

tekintve jelentõs eltéréseket mutat Bad Bleiberg-tõl (3. ábra). 1990-2001 között a 

munkanélküliek aránya a foglalkoztatottakhoz viszonyítva a következõképpen 

változott: Rudabányán 6,7 %-ról 37,4 %-ra, Felsõtelekesen 7,6 %-ról 47,6 %-ra, míg 

Alsótelekesen 9,4 %-ról 22,7 %-ra. Bad Bleiberg-ben ez az arány az adott idõszakban 

hasonló szinten stabilizálódott: 1991-ben 7,6 %, 2001-ben pedig 7,2 %.  
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6. tézis: Mind a négy település esetében elkészítettem a lakások építési idejét 

bemutató tematikus térképeket, melyek hozzásegítenek a települések 

alaprajzában bekövetkezett változások részletesebb, pontosabb megismeréséhez. 

A magyarországi mintaterülettel szemben Bad Bleiberg-ben sikerült az 

idegenforgalmi szerepkört kialakítani, azonban ez önmagában nem képes 

mérsékelni a bányászat megszûnésének negatív hatásait.  

A települések alaprajzát a bányászat nagymértékben átalakította, fõként a 

jellegzetes bányász sor- és emeletes házak építésével, melyek a két központ 

(Rudabánya és Bad Bleiberg) arculatát máig markánsan meghatározzák. A bezárást 

követõen a gazdasági gondok következtében az építkezések üteme lelassult. Jelentõs 

eltérés figyelhetõ meg az egykori bányászlakások kezelésében a két mintaterület 

között. Bad Bleiberg-ben a lakások egy részét felújították és bérlakásként hasznosítják. 

A magyarországi mintaterületen az épületek jó részét segélybõl élõ roma népesség 

lakja, így a felújítási munkák évrõl-évre elmaradtak, és ez a lakások amortizációjához 

vezetett.  

A mûvelés megszûnését követõen a magyarországi településeken nem volt 

nagyobb arányú funkcióváltás, napjainkban is megtartották jellegzetes 

kiskereskedelmi, igazgatási, egészségügyi, kulturális szolgáltatásaikat. Bad Bleiberg 

sikeresen bõvítette szerepkörét a turizmussal, aminek keretében az egykori bányászati 

emlékeket is hasznosította.  

 

A vizsgálat eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy a bányásztelepülések 

esetében csak olyan megoldás fogadható el a problémák kezelésére, melyek az összes 

társadalomföldrajzi mutatót és azok alakulását figyelembe veszik. 

A két eltérõ gazdasági helyzetben lévõ mintaterület összehasonlító vizsgálata 

alapján megállapítható, hogy többségében hasonló folyamatok és problémák 

jellemzõek, melyek alapos megismeréséhez szükséges az egykori alkalmazottak 

�utókövetésének� elvégzése is.  

A bányabezárások napjainkban folytatódnak, így lényeges, hogy az ezekhez 

kapcsolódó folyamatokat, problémákat részletesen feltárjuk.  
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1. ábra. Rudabánya népességszámának, a bányaüzem termelésének, valamint 

alkalmazotti létszámának alakulása 1880-tól 2001-ig 
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2. ábra. Bad Bleiberg népességszámának, a bányaüzem termelésének, valamint 

alkalmazotti létszámának alakulása 1880-tól 2001-ig 
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3. ábra. A települések népességének gazdasági státusz szerinti megoszlása 1990-ben és 

2001-ben 

 


