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A r c h í v u m 
 
 
 

Az Ormosi Bányaüzem története 
1968–1981 

 
Közli: MÁRKUS ZSUZSANNA 

 
     A borsodi szénbányák egyes üzemei idınként – általában 10-15 éves 
intervallumokban – elkészítették az adott idıszak üzemtörténetének ösz-
szefoglalását. Ezeket több példányban sokszorosították, és a helyi irattá-
rak mellett bekerültek a vállalat miskolci központi levéltárába, késıbb 
pedig közgyőjteményekbe is. Így szerencsére többségük az utókorra 
maradt, és napjainkban az e területre irányuló kutatások fontos forráscso-
portját képezik. 
     A rudabányai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Mú-
zeum Adattára ajándékozás révén több kötetet ıriz a szóban forgó üzemi 
históriákból, közöttük Ormospuszta (ma Ormosbánya) egykori bányásza-
tának korszakairól. Ez a bányatelep (amely csupán 1993-ban vált önálló 
községgé) legszebb napjaiban kiemelkedı szerepet játszott nem csak a 
borsodi szénmedence, hanem az egész ország széntermelésében. Itt mő-
ködtek a Sajó-balparti szénterület legfontosabb aknái, mind a termelés 
mennyiségét, mind pedig technikai színvonalát tekintve. Az ormosiak a 
kezdetektıl (1912) az üzem megszőnéséig (1987) sok más szempontból 
(oktatás, kultúra, sport, társadalmi élet stb.) is példát mutattak a hasonló 
üzemek, illetve települések számára. Éppen ezért az itteni bányászat 
fontos fejezetét képezi a hazai ipartörténetnek. Ennek ellenére sajnos 
még nem készült róla tudományos igényő összefoglalás, a nyomtatott 
források között pedig csupán két könyvet (azok közül is az egyik inkább 
füzet) és néhány szakmai publikációt (elsısorban a Bányászati és Kohá-
szati Lapok hasábjain) említhetünk. A napilapok (fıként a megyei újság, 
az Észak-Magyarország) viszont gyakran adtak hírt és közöltek riportot, 
tudósítást az üzemi és a bányatelepi eseményekrıl.  
     Amennyire lehet, folyóiratunk igyekszik pótolni ezt a hiányt: 2006. 
évi I. számunkban közöltük az ormospusztai szénbányászat elsı két évti-
zedével foglalkozó írást, most pedig az utolsó húsz évbıl 14 esztendı 



 112

krónikáját adjuk közre a fentebb említett kéziratos üzemtörténet egyik 
kötete (ltsz. 2665) alapján . A szövegen csak néhány apró helyesírási 
módosítást végeztünk. Az eredeti mellékletét képezı, behajtogatott nagy-
mérető bányatérképeket technikai okok miatt nem tudjuk közölni, azok 
egyébként is történeti szempontból kevésbé érdekesek. (A szerkesztı.) 
 

_______________ 

 
     1971-tıl Ormos 3 aknás, 1972-tıl 2 aknás és 1978-tól egyaknás 
bányaüzem. Az üzem vezetıi: 
 

   Viszóczky György     1957. II. 1. – 1979. IX. 30. 
   Jesse Árpád      1979. IX. 30. – 1980. VI. 15. 
   Dr. Szentpétery Ernı     1980. VI.16-tól. 
 

     Üzemi fımérnökök: 
 

   Nemes Árpád      1965 – 1970. I.  
   Jesse Árpád      1970. I. 23. – 1974. VI.b30. 
   Kramár Tibor      1974. VII. 1. – 1977. XII. 15. 

     Jesse Árpád      1977. XII. 6 – 1979. IV. 30. 
   Lovas Károly      1979. V. 1. – 
 

     Vezetıkönyvelı: 
 

   Téglás József      1954-1982. 
 

     Az Ormosi Bányaüzem II. és VI. aknaüzeme 1970-ben szőnik 
meg, helyettük Ormos VII. lejtısakna lép üzembe. Ez a II. és IV. 
akna mőveleteit egyesíti és a szállítást koncentrálja. Azonban az 
egyaknás üzem feltételei ma sem valósultak meg teljesen, mert 
nincs központi fürdı és felolvasó; a két régi bányaüzem mint kü-
lön körlet mőködik tovább. A megmaradt szénvagyon nyilvántar-
tásában sincs végleges felfogás.  
     Ormos III. lejtısakna 1971-ben szőnik meg, Ella-akna pedig 
1977-ben szállítja ki az utolsó csille szenet. Így 1978-tól csak a 
VII. akna termel, azonban a II. és VI. lejtıaknán továbbra is meg-
maradt a fürdı, be- kiszállás és szellıztetés. 
     A koncentrálás fıleg a szállításban jelentett változást, ameny-
nyiben a szén egy lejtısaknán gumiszalagon jön ki a külszíni szén-
tárolóba és innen vagonban a központi osztályozóba. 
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     A központi irodaépületet a szükségletnek megfelelıen átalakí-
tották. Központi főtést vezettek be és fürdıt is létesítettek. Így 3 
fürdıépülete van az egyaknás üzemnek és több irodája. 
     A gépjavító mőhely a gépesítés fejlesztésével fokozta tevé-
kenységét. Ormoson érték el elıször F6-os géppel való vágathaj-
tásnál átlagban havi 205 fm elırehaladását 1980-ban; bányafának, 
TH-i és egyéb anyagnak a beszállításánál itt alkalmaztak elıször 
gépesített kötegelést és kezelést. 
     A 3 munkásszállót átalakították, kettıbıl társas lakóház lett, 
egybıl pedig elıször szakmunkásképzı intézet, késıbb szociális 
otthon. 
     A mővelıdési ház továbbra is Ormos társadalmi életének köz-
pontja maradt, ezenkívül létesült egy nyugdíjad klub is.  
     Függetlenített üzemi orvos és korszerő rendelı szolgálja a dol-
gozók egészségügyi ellátását. 
     A kolonizáltságban annyi változás történt, hogy Ormoson csak 
néhány család költözött új lakásba, egyébként Kazincbarcikán kap-
tak korszerő lakást a dolgozók. 
     1968-ban 3127 fı volt az állományi létszám, ebbıl 349 nem 
fizikai, 1981-ben pedig 1580 fı (140 fı nem fizikai). Autóbuszon 
jár munkába a dolgozók 75%-a, mégpedig 38 községbıl és Ka-
zincbarcika városból. Az alábbi kimutatás tünteti fel az 1981-ben 
bejáró dolgozók lakóhely szerinti megoszlását:  
 

 Szuhogy  76 fı 
 Felsıtelekes  22 fı 
 Rudabánya  59 fı 
 Szögliget  51 fı 
 Szendrı                         116 fı 
 Szendrılád  35 fı 
 Tornaszentjakab  21 fı 
 Hídvégardó  60 fı 
 Rakaca   31 fı 
 Rakacaszend  21 fı 
 Szalonna  21 fı 
 Kazinbarcika             377 fı 
 Alberttelep  24 fı 
 Izsófalva             137 fı 
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     Ezenkívül 25 községbıl 20 fınél kevesebb dolgozó jár munká-
ba, az ormosi lakóhelyő dolgozók száma pedig 327 fı.  
     A munkaversenyben a bányaüzem 14 év alatt 8 esetben nyer 
élüzem kitüntetést, 1980-ban elismerı oklevelet kapott.  
     Ormoson igen eredményes volt a szocialista brigádmozgalom. 
Az Ujlaki Miklós F-gépes elıvájási brigád 1974, 1975 és 1979-
ben; a Gulyás Ferenc F-gépes elıvájási brigád 1978-ban és 1981-
ben; a Nagy István frontbrigád 1977, 1978-ban és 1980-ban; a 
Hegedős Gusztáv elıvájási brigád 1981-ben ért el olyan eredmé-
nyeket, amelyek alapján vállalati vagy szakmai, illetve országos 
versenyben elsık lettek és kitüntetést nyertek.  
     Ezeket azért emeljük ki, mert mint látni fogjuk, mert mint látni 
fogjuk, Ormos VII. aknaüzem kialakításában egy terjedelmes vá-
gatrendszer határidıre való kialakítása döntı fontossággal bírt.  
     A vizsgált idıszakban 6 halálos baleset és egy súlyos bányatőz 
volt, ezeket az aknáknál részletezzük.  
     Szénvagyon tekintetében az Ormosi Bányaüzem elég szőken 
állt. Azt a VII-es lejtıs aknánál mutatjuk ki.  
     Az ormosi széntelepekbıl 1908-tól 1981 végéig 31,7 Mt-t ter-
meltek, ebbıl az 1968-tól 1981 végéig terjedı idıszakra 11,4 Mt 
esik.  
    A termelési elıirányzat teljesítése érdekében a feltárási és elı-
készítı vágatokat idejében kellett kihajtani. Így az Ormosi Bánya-
üzemnek átlag évi 10 km vágatot kellett elkészíteni, 14 év alatt 
145 km-t. A BSZ Vállalatra vonatkozólag ez a szám az utolsó 11 
év alatt 806 km. Ennek teljesítéséhez nagy segítséget jelentettek az 
F-típusú rész-szelvényvágó gépek. 
     Az Ormosi Bányaüzem 1972-ben tanmőhelyt létesített, és már 
1971-ben megindult az ipari tanulóképzés a volt Gárdonyi mun-
kásszálló épületében. Itt kollégiumot rendeztek be és amíg a tan-
mőhely nem készült el, a gyakorlati kiképzés is itt folyt.  
     1973-tól az elméleti oktatás a kazincbarcikai 105. számú inté-
zetben történik úgy, hogy a kollégiumot is megszüntették és az 
épületbıl szociális otthon lett. A tanmőhelyben 4 szakoktató 1981 
végéig – 11 év alatt – évi átlagban kb. 100 dolgozót oktatott a 
gépszerelıi, lakatos, villanyszerelıi, bánya elektrolakatos szakmá-
ban.  
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     1963-ban gimnázium is létesült Ormoson, de ez 10 évi mőkö-
dés után megszőnt. 
 

Ormos II. lejt ısakna 
 

     1909-tıl termelt 1970 végéig. Elıször a IV. telepet mővelte, 
1960-tól az V.-et. Összes termelése 8,4 Mt volt. Ebben benne volt 
Ormos I. akna kb. 2 Mt-s szállítása is, mivel Ormos I-et nem tar-
tották külön nyilván. Az utolsó 3 évben Ormos II. 0,5 Mt szenet 
termelt. 
     Felelıs mőszaki vezetıje, mint az üzemi fımérnök helyettese: 
Erdıs József volt 1961-tıl 1971-ig. 1971-tıl Ormos II. mint ter-
melı akna megszőnik, ugyanis akkor lép üzembe Ormos VII. lej-
tısakna, amelynek a II-es aknai bányamezı VII/2 sz. körlete lett.  
     Az utolsó 3 évben az V. telepet fejtették. Az 5. sz. alatt mellé-
kelt térképen láthatók a frontfejtések, de az 1967-es monográfia 
kiegészítésben is ismertettük és feltüntetjük ıket.   
      A termelés leginkább frontfejtésbıl, 12-8%-ban elıvájásból 
származott. A frontfejtésben 1970-ben alkalmaztak elıször KWB-
2 típusú lengyel maróhengert acéltám biztosítás mellett. Tehát 
akkor van az elsı középfokon gépesített frontfejtés.  
     1968-ban a mőveletek a gurítói szállítóvágattól É-ra az alsó 
padban, illetve a kutatói vágatból D-felıl a felsıpadban 160 m-es 
homlokszélességgel folynak. A szénvágatok kihajtása már 50%-
ban F-5-ös gépekkel történik.  
     1969-ben és 1970-ben a /kutatói/ gurítói vágattól É-ra esı alsó-
padi fejtéseket befejezik, a fıvonali 1.sz. frontfejtést a nagymeny-
nyiségő fıtevíz miatt leállítják, a gurítói szállítóvágat területén 
kétpados frontfejtés megy acéltám-biztosítással.  
     A szállítás a frontos láncos vonszolóval, a frontalapvágatban és 
a gurítóig gumiszalaggal, a gurítótól a külszínig csillében végtelen 
kötél-vontatással történik.  
     A vágathajtás Ormos II. aknaüzem igen fontos tevékenysége 
volt, mivel a közeli fejtési mezık kimerültek. Így kerültek kihaj-
tásra részben F5-ös gépekkel a feketevölgyi fıvonal és légpárhu-
zamosa, valamint a belılük kiázó É-i és D-i szállítóvágatok, győj-
tıvágatok, légvágatok. 
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    A szállítás leegyszerősítése végett a VII. lejtısakna felé kb. 
1400 m hosszban kihajtásra került az un. feketevölgyi fıszállító 
vágat, amely a feketevölgyi fıvonalat összekötötte a VII. akna 
körvágattal.  
     Ez a falazott folyosórendszer 1969-ben készült el, úgy hogy a 
VII. lejtısakna üzembe helyezésével 1970 júliusban a szállítás már 
erre helyezıdött át. A fıszállítás kb. 2 km hosszban végtelen kö-
téllel történik.  
     Ormos II. lejtısakna 1970 végéig megmaradt önálló akna-
üzemnek, tehát az aknaüzemi mutatók csak 1971-tıl szerepelnek a 
VII. lejtısaknánál.  
     A járás a VII/2 körletbe továbbra is a II. aknai személybejárón 
át /végig gyalog/ megmaradt, úgyszintén a II. aknai fürdı haszná-
lat is. 
     A szellıztetést a felsınyárádi völgyben lemélyített ún. fekete-
völgyi légaknán felállított 2000 m3/min. ventilátor látja el.  
     Bányatüzek elıfordultak az V. telepi mőveletekben, de na-
gyobb termeléskiesést nem okoztak.  
     A vízemelés a II. sz. légaknán át történik, a vízhozamban lé-
nyeges változás nem volt. A munkaversenyrıl és üzemi kitünteté-
sekrıl megemlékeztünk az Ormosi Bányaüzem ismertetésénél.  

 
Ormos III. lejt ısakna 

 
     1946-tól üzemelt 1971 végéig. A IV-es és V-ös telepet mővel-
te. 1947 és 1971 között, vagyis 25 év alatt 2,96 Mt szenet termelt. 
     Ormos III. is, mint a többi aknaüzem közvetlenül az üzemi 
fımérnök alá tartozott, mint helyettes Bíró István 1966-1970 kö-
zött és Konyha Gyula az 1970-1971-es években látta el a mőszaki 
funkciókat. 
     Ormos III. aknamezeje a többi ormosi lejtısaknák közé volt 
szorítva, és elég nagy ugrómagasságú vetık is nehezítették meg az 
elıkészítést. 
     A termelés kisebb részben a IV. telepben, 1970-tıl kizárólag az 
V. telepben folyt. Mindkét telepben frontfejtéssel dolgoztak, 1968-
ban még 35%-ban fabiztosítással, 1969-ben kizárólag acéltámmal.  
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     A szénelıvájásban 1969-ben vezetik be az F5 elıvájó gépet. 
1970-ben F6-os is üzemelt, de csak kb. 20%-át hajtották az összes 
szénelıvájásnak az elıvájó géppel.  
 

     A szállításban a végtelen köteles módszert alkalmazták a fıvo-
nalakon, egyébként is is a láncos vonszoló, gumiszalag, csille volt 
a szállítási sorrend.  
 

     A mőveletek a bányatérkép szerint legnagyobb részt megszőnt 
IV-es akna és külszíni létesítményeinek védıpillérében folytak. 
1969-ben befejezték a IV. telepi mőveleteket. 
 

     Az V. telepben 1969-ban befejezték a Sasbérci mezı fejtéseit. 
1971-ben pedig a DNy-i II. ereszkei mezı mőveleteit.  
 

     Az akna utolsó fejtési mezeje az elvetett V. telepi vetıárokban 
lévı baloldali mezı volt, amelynek 1972-es két havi termelését 
már a VII. aknánál vették nyilvántartásba. A jobboldali keskeny 
mezı lemővelésérıl a kedvezıtlen nyomásviszonyok miatt le-
mondtak. 
 

     Az üzemi mutatók szerint Ormos III. nem volt gazdaságtalan 
üzem. A termelt szén a lejtısakna szájától kb. 150 m-nyire lévı 
osztályozóba, illetve széntárolóba jutott, innen pedig vagonnal 
szállították a Központi Osztályozóba. Ez a létszámot kedvezıen 
befolyásolta. 1968-ban 598 fı volt az állományi létszám, amibıl 
29 az alkalmazott. 1971-ben 392 fı az összlétszám, ebbıl 22 fı a 
nem fizikai. 
 

     Ormos III. aknaüzemnek az 1960-as években történt rekonst-
rukciója tette lehetıvé a korszerő mővelést és szállítást. A vágato-
kat tartós biztosítással látták el úgy, 1968-ban 12 km nyitott vá-
gatból 8,8 km volt tartósan biztosítva, 1971-ben 3,5 km vágatot 
kellett kirabolni.  
 

     A bányamezıben 2,75 Mt szénvagyon maradt, ami a VII. aknai 
szénvagyonhoz került. 
 

     A szellıztetés mindvégig centrális és megfelelı volt (2000 
m2/min). Az V. telepi mőveletek tőzveszélyesek voltak, azonban a 
vizsgálati idıben csak egy ízben volt az V. telepi ÉNy-i frontme-
zıben huzamosabb, öngyulladásból származó melegedés és gáz-
fejlıdés.  
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     A személybejárás a személylejárón és fılégvágaton át történt. 
Vízveszély nem volt. Az emelt vízmennyiség kb. 1 m3 volt per-
cenként, amit fúrt lyukon szivattyúztak ki a külszínre. A vizsgált 
idıszakban egy halálos baleset fordult elı. 1970 február 12.-én 
Dorogi Ferenc vájár az V. telepi frontfejtésben fıteszakadás kö-
vetkeztében életét vesztette.  
     Az aknaüzem megszőntével a létszámot más ormosi üzemek-
hez osztották be. Az aknát a Nehézipari Miniszter Sze./725/72. sz. 
engedélye és a KBF 1132/1972 sz. jóváhagyása alapján  megszőn-
tették.  
 

Ormos VI. lejtısakna 
 
     1953-ban indult meg a K-re esı ormosi szénmezı feltárására és 
az V-ös (József) aknai szénmezı felfőzése céljából.  
     1956-ban lyukasztottak az ÉK-i fıszállító vágattal az V-ös 
aknai mezıbe és ettıl kezdve az egész szállítás a VI-os aknára 
történt, a termelés pedig egyenletesen fejlıdött.  
     A IV. és V. telepet fejtették 1970 végéig összesen 3,9 Mt sze-
net hoztak ki. Az aknaüzemnek korszerő külszíni létesítményei 
voltak és falazott földalatti vágatrendszere. Az aknaüzem felelıs 
vezetı helyettese az 1959-1970-es évek között Jánosi József volt. 
Ormos VI. akna mőveleteit az 5 sz. alatt mellékelt átnézeti térké-
pen tüntetjük fel a VII. aknáéval együtt.  
     A vizsgált három évben is frontfejtésbıl származott a termelés: 
20%-ban a IV-es telepbıl, 80%-ban pedig a tőzveszélyes V. telep-
bıl.  
     1968-ban megindult a gépesítés KWB-2 típusú maróhengerrel, 
de a termelés nagy része még kézi mőveléső frontfejtésbıl szár-
mazott; 90% acél- és 10% fabiztosítással. 
     1968-1970 között a DK-i II. sikló mezejében a IV. telepet mő-
velték nem gépesített fronttal. Itt az elsı acéltámos front a hirtelen 
bekövetkezett fedü-lesüllyedés folytán leállt.  
     Az V. telep felsı padjában az ÉNy-i mezıben ikerfrontot tele-
pítettek a jobb szárnyon maróhengerrel, a balszárnyon robbantás-
sal. A biztosítást Schwarz acéltámmal és 3 B típusú acélsüveggel 
történt.  



 119 

     A KWB-2 maróhengerrel 1969-ben 55 Et-t fejtettek, de 1970-
ben jóval kevesebbet, mivel a beágyazás kedvezıtlenül befolyá-
solta a gépi jövesztést.  
     A DK-i II. sikló mezejében az V. telep alsó padjának fejtésére 
tértek át. Itt az acéltámos front kezdetben jól haladt, de a kísérı 
vágatokban fellépı nagy nyomás miatt a frontot nem lehetett meg-
tartani és a II. sikló légvágatából mintegy 90 m-re leállt. 1970-ben 
még megindult a DK-i II. sikló mezejének visszafejtése. Elıvájás-
ban F5-ös gépet használtak, 1969-tıl pedig F6-ost is, amely jól 
bevált. 1970-ben kísérletképpen meddıben végezték F5-ös géppel 
elıvájást. Az eredmény kielégítı volt. A DK-i II. fıvonalat is F-
géppel hajtották. 1968-ban 20,8 km volt a nyitott vágathossz, eb-
bıl 18 km tartósan biztosítva.  
     A VII-es aknaüzemmel való összevonás a vágatrendszerben 
nem jelentett nagyobb csökkenést, mert a termelés változatlanul 
folytatódtt, csak a szállítás történt a VII-es akna felé. A fürdés és 
beszállás a VII/1-es körlettel kapcsolatban a VI-os aknán folyt 
tovább. A lejtısakna /rácsos kapuval elzárva/ megmaradt, a sze-
mélybejáró és az ÉK-i fılégvágat a járás és szellıztetés számára 
szintén. A fılégvágatot összekötötték külön vágattal az ÉNy-i II. 
fıszállító vágattal. Az összevonás elıtt a VI-os akna szállítási 
rendszere a következı volt: a front alapvágatból gumiszalagsor 
vitte a szenet a gurítóba, itt csillébe töltötték és végtelen kötéllel 
kivontatták a külszínre. A külszínen a csillék szekrényeit átakasz-
tották függı vázra és 0,5 km hosszú függı kötélpályán szállították 
a központi tárolóhoz, ahol kiőrítették a szenet és a függı teknık 
visszakerültek a VI-os aknához. Itt megint csillealvázra átszerelve 
kettesével visszakerültek a bányába. A központi tárolóból MÁV 
kocsikon továbbították a szenet a Központi Osztályozóhoz.  
     A szellıztetést az L jelzéső légakna szolgálta, ennek megsző-
nése után az un. új légakna. Vízemelés két helyen fúrt lyukon át 
történt a külszínre. A vízhozzáfolyás 1,3 m3 volt.  
     A vizsgált idıszakban Ormos VI. aknaüzemben az összevoná-
sig halálos baleset nem fordult elı. Az V. telepben öngyulladás 
következtében volt többször bányatőz, de ez nagyobb kárt nem 
okozott.  
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     Ellenben 1969. november 13-án a DK-i II-es siklómezıben a 
3/a sz. frontfejtés győjtı gumiszalag vágtában valószínőleg a gu-
miszalag súrlódása által okozott tőz keletkezett, amelyet nem tud-
tak megfékezni, és olyan hirtelen terjedt, hogy a dolgozókat ki 
kellett vonni a bányából. Az üzemi fımérnök riasztotta a Központi 
Bányamentı Állomást, de a mentık nem bírtak a tőzzel, és el kel-
lett gátolni a győjtı szalagvágatot és a hozzá kapcsolódó összekö-
tı folyosókat. 
     A termelés 4 napig szünetelt, azután fokozatosan megindult, és 
december második felében már hozzáfogtak az elzárt bányamezı 
újranyitásához. 12 MFt értékő gép és anyag maradt benn. Ennek 
egy részét késıbb visszanyerték, csak 660 fm gumiszalag tönkre 
ment. A bányatőz személyi sérülést nem okozott.  
     Ormos VI. akna létszáma az átcsatoláskor 1970 végén lecsök-
kent 655 fıre, ebbıl 42 fı volt nem fizikai. Ezek a dolgozók a 
VII/1 körletben folyamatosan végezték munkájukat.  
     A kolonizáltságot, munkásszállást, valamint a munkaversenyt 
is ismertettük az üzem leírásánál. A VI. akna szénvagyona is a to-
vábbiakban a VII-es aknánál jelentkezik.  

 
Ella-akna 

 
     Bár 1917-óta létezett, felfejlıdése 1953-tól kezdıdik úgy, hogy 
a Tröszt egyik legjobb aknája lett és 1968-ban Aranykoszorús 
Szocialista Akna címet kapott. Nagyszerő fıleg külszíni rekonst-
rukciója tette lehetıvé, hogy 1967-tıl 1971-ig jóval napi 1000 t 
fölött lett a termelése. 1967 végéig 3,76 Mt szenet adott; 1968-tól 
a befejezésig 2,47 Mt-t, tehát összesen 6,23 Mt-t. Elıször a jó 
minıségő IV-es telepet mővelik, 1969-tıl kizárólag az V-ös tele-
pet. Ellát 1963-ban csatolják Ormosbányához és 1977 elején sző-
nik meg.  
 

     Aknavezetık: 
 

Hervoly Béla 1962 – 1974. VII. 1. 
Lovas Károly 1974. XII. – 1977. 

 

     A IV-es telepet mővelı Ella II. akna 1968 májusában szőnt 
meg. Errıl a régebbi monográfia készítésében megemlékeztünk.     
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     Frontfejtést az V. telepben 1958-ban, a IV-esben 1961-ben ve-
zetnek be. 1969-ig csak acéltámos biztosítással találkozunk. 1970-
ben 11%-ban már gépesített jövesztés kezdıdik, mégpedig EW-
170 L tip. Maróhengerrel és Fletcher tip. önjáróval. 
     1968-1969-ben két- és háromszárnyú frontok mennek az ÉK-i 
fıvonal légvágatának védıpillérig. Próbálkoznak az V. telep Or-
mos I. felıl kimővelt felsı padjának az aláfejtésével. Azonban az 
alsópadban olyan mővelési nehézségek merültek fel, hogy a kísér-
letet abbahagyták.  
     Az elsı gépesített front átszerelését 1971-ben végezték el.  Az 
ÉK-i fıvonali frontról egy másik frontra szerelték át a gépi beren-
dezést, mégpedig pontosan kidolgozott hálóterv alapján. Az így 
beindult front 1971-ben az ÉK-i bányamezıben egész évben mő-
ködik. Ez volt az Ormosi Bányaüzem elsı komplexen gépesített 
frontfejtése. A második mezıben már kitőnı eredmények voltak, 
azonban a komplex gépesítésre alkalmas területek elfogytak és 
1973-ban a gépi berendezéseket a VII. akna II. körletébe telepítet-
ték át. A fıvonali gépi frontfejtés harántolta a DK-i kutatóvágat 40 
m-es szakaszát, ami a teljesítményt hátrányosan befolyásolta. 
1972-ben megkutatják az V. telepi fıszállító vágat melletti terüle-
tet a mészkı alaphegységig.  
     1973-ban az ÉK-i 2-es fronton KB-127 z típusú maróhenger 
vezetésére a Slask-homlokkaparóra csıvezetékeket szerelnek, a 
kábeleket Bretby-csatornán vezetik. A biztosítást Valent-támokkal 
és SVG-02-es süveggel történik. A kaparó elıretolására hidrauli-
kus elıtoló hengereket alkalmaznak. 1974-ben az ÉK-i 2-es front 
üzemelt, fejtettek a DK-i 1-es kutató végében és az ÉK-i fıvonal 
pillérében. 1975-ben visszarabolták a kutatóvágatot, területének 
lefejtésével egyidejőleg. Elıkészítették az ÉK-i 5-ös frontot.  
     1976-ban az ÉNy-i 4-es frontot a KBF által védıpillér megha-
gyása mellett a kurityáni külfejtési tó felé befejezték. Itt 65 ezer 
tonnát fejtettek ki.  
     Az ÉK-i fıvonal pillérének fejtését befejezték.  
     1977-ben az ÉK-i 7-es frontot mővelték, azonban tektonikai 
zavarok miatt a fejtést abbahagyták. 
     Ella-aknában a kızetnyomás nem okozott nagy nehézséget. 
Szénben F5-ös gépekkel végezték a vágathajtást, a biztosítás fıleg 



 122

idomkı falazattal történt; használtak TH, vb-Moll-íveket, idomkı-
bordákkal is biztosítottak, sıt egyszerően süveggerendákkal is. 
 

     1971-ben 3 db F5-ös elıvájó gép üzemel és 2582 fm-t vág ki. 
A legnagyobb kihajtási teljesítmény havi 162 fm volt. A követke-
zı évben a három gép teljesítménye 1540 fm-re csökkent, 1973-
ban pedig 1233 fm-re.  
 

     Élénk elıvájási tevékenység folyik az ÉNy-i mezıben a felsı-
padi front területe alatt az alsópad elıkészítésére. Mivel itt mőve-
lési nehézségek miatt a kísérleti fejtés nem sikerült (1974-ben), a 
kurityáni külfejtési tó felé készítettek elı frontvágatot. 
 

     1977-ben az V. telepi szállító- és légvágatokban a TH biztosí-
tást kirabolták, a falazott vágatokat a felvégeknél beton-idomkıvel 
elgátolták. A II. lejtısakna védıpillérét a szájnyílástól mintegy 50 
m-re lévı vetıig visszafejtették, úgy szintén a légpárhuzamost is.  
 

     A beton-idomkıvel biztosított lejtısaknát visszadarabolták, a 
külszínt pedig teljesen elegyengették. Az Ella I-es aknát és légpár-
huzamosát gátakkal lezárták, a függıleges légaknát betömedékel-
ték.  
 

     1968-ban 13,7 km vágatból 47% volt tartósan biztosítva, az 
akna bezárása elıtt még 5,7 km vágat maradt, 96%-ban tartós 
biztosítással.  
 

     A 70-es években az üzemi mutatók leromlottak, és az üzem 
már nem volt gazdaságos. 
     A létszám 1968-ban 737 fı volt, ebbıl 74 alkalmazott, ez las-
san leapadt és 1976-ban csak 467 /43 alkalmazott/ volt a teljes lét-
szám. Az üzem beszüntetésekor a dolgozókat legnagyobb részben 
a VII. aknára helyezték át.  
     Az akna nem volt vízveszélyes, a kiemelt víz mennyisége ma-
ximum 1 m3/min. volt.  
     A szellıztetés adatai: légmennyiség 2000 m3/min. depresszió 
120 mm; a kihúzó akna a II. sz. légakna volt. A bánya nem volt 
tőzveszélyes. 1968-ban leégett az V. telepi légakna, de ebbıl 
üzemzavar nem keletkezett, mivel a falazott légakna nem omlott 
be és szelvénye sem szőkült, fıleg a padozatokon összegyőlt 
szénpor továbbította a tüzet.  
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     Halálos baleset történt 1967. március 7-én, amikor Szabó Lász-
ló és Zöldi Zoltán vájárok az acéltám biztosítású a láncos vonszoló 
áttolása bekövetkezett fıteszakadás alá kerültek.  
     1971. december 4-én Bari Árpád lakatost a maróhenger a 
Fletcher önjáróhoz nyomta, és halálosan megsértette.  
     Az akna bezárását a NIM S-1781/76 sz. engedélye alapján a 
KBF 2013/1976 sz. alatt csatolták. tudomásul vette.  
     A külszíni létesítményeket: az irodaházat, fürdıt, mőhelyeket, 
munkásszállót a B.-A.-Z. megyei Tanács Egészségügyi Osztálya 
vette át és alkoholelvonó intézetet létesített belılük.  
     Ella-akna bennmaradt szénvagyona kb. 3,6 Mt. Ezt a VII. akna 
szénvagyonához csatolták. 

 
Ormos VII. akna 

 
     Ennek a lejtısaknának a létesítése lehetıvé tette a többi akna 
lezárását és a teljes koncentráció megvalósítását. Az 1967-es kö-
tetben részletesen ismertettük a földalatti létesítményeket és egy 
földalatti létesítményeket és egy fényképet is közöltünk a külszín-
rıl. 
     A beruházások 1968-ban indultak meg és 57,0 MFt-os végösz-
szeggel 1981-ben fejezıdik be. Ugyanis a két lejtısakna és a föld-
alatti rakodóinak építése 5,2 MFt-ba került; a feketevölgyi fıvonal 
név alatt kialakított feltárási és szállítási bányatérségek és beren-
dezések 13,2 MFt-ot vettek igénybe; a DNy-i fılégvágat, amelyet 
1976-ban szénszállításra rendeztek be, 2,3 MFt ráfordítást igé-
nyelt. Az „R” mezıi légakna mélyítése és felszerelése 2,1 MFt-tal 
lett aktiválva.  
     A VII. aknaüzem részére elkészült egy 300 fıs fürdı 4,3 MFt-
ért, ezt a külszíni és a nem fizikai dolgozók is használják. A felol-
vasó épület 2,6 MFt-ért valósult meg. A raktározás és tárolás kor-
szerősítésére 4,0 MFt-ot használtak fel, aknaházra 1,0 MFt-ot, a 
központi irodaház korszerősítésére 1,0 MFt-ot . Külszíni terepki-
alakítás, utak, hidak építése, vízellátás 3,8 MFt-ért készült el. Igen 
nagy tételt jelentett a mőhelybıvítés, amire összesen 5,7 Mft-ot 
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fordítottak, továbbá korszerő tanmőhely építése és fejlesztése 3,0 
MFt-ért. 
     A külszíni csilleforgalom mind a szén, mind a meddı- és 
anyagszállítás részére berendezéseivel együtt 1,8 MFt-ba került.  
     Az Ormos VI. aknai bányatőz után a bányahatóság elrendelte 
iszappal való tőzoltásra az elıkészítését. A külszínen iszaptelepe-
ket kellett létesíteni a hozzávaló berendezéssel, homokkészlettel, 
csıvezetékkel az iszapnak a tőz helyére való szállításához. Ez 2,8 
MFt költséget igényelt. Egyéb költségre fıleg gépesítésre még 
mintegy 4,0 MFt-ot számoltak el 1981 végéig.  
     A fent említett beruházásoknak csak egy része szolgáltatta a 
VII-es aknaüzem fejlesztését, több tétel az egész üzem szükségle-
teit elégítette ki, bár 1978-tól a VII-es aknaüzem azonosult a bá-
nyaüzemmel.  
     A szállítás a VII. lejtısaknában 1970-ben indult meg, miután 
leállították a II. és VI. lejtıaknákat. A III-as lejtısakna még egy 
évig üzemelt, mert lefejtette azokat a szénpilléreket, amelyek a 
VII. aknára nem voltak ráfőzhetık.  
     Ella-akna nem volt közvetlenül határos a VII. akna szénmeze-
jével és tovább mővelte a hozzátartozó szénterületet 1977-ig. Igy a 
VII. akna 1978-tól az egyetlen termelı aknája Ormosnak. Tehát 
Ormos egyaknás bányaüzemmé vált.  
     Az aknaüzem vezetıi:  
 

Kramár Tibor     1971–1974. 
Hervoly Béla      1974. III. 1. – 1974. VI. 30.  (Elhunyt.) 
Lovas Károly     1974. VII. 1. – 1979. IV. 30. 
Balázs Sándor    1979. V. 1.  –  

 

     A VII. akna a megszőnt Ormos II. és Ormos VI. lejtısaknák 
bányamezıit egyesítette, azonban mindegyik önálló körlet maradt: 
Ormos II-es lett a VII/2-es körlet. Ormos VI-os pedig a VII/1-es 
körlet. A külszínt és a közvetlen aknaszállítást VII/3-as körlet el-
nevezés alatt tartották nyilván. Minden körletnek mőszaki vezetıje 
van. 
     A meginduláskor a megnyitott vágathossz 29 km volt, (ennek 
94%-a korszerően biztosított) 1981-ben a nyitott vágathossz már 
43,9 km-re növekedett. (96,3 %-ban korszerően biztosítva.) 
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     A termelés 11 év alatt kb. a kétszeresére növekedett, azonban 
az V. telep minıségi változásai, különösen az alsópadi fejtésekben 
a főtıértéket 2920-ról fokozatosan lecsökkentette 2400-2500 kaló-
riára.  
     A létszám 1053 fırıl 1568 fıre emelkedett /140 nem fizikai/. 
Az emelkedés 1977 után következett be, amikor az Ella-aknai 
dolgozókat ide áthelyezték. Ugyanakkor megnövekedett a terme-
lés is. A szén minısége erısen befolyásolta a gazdaságosságot.  
     VII/2-es körletben 1971-ben folytatták a II. aknai ún. fekete-
völgyi 1-es frontfejtést az egyik szárnyon KB-125 z. tip. maróhen-
gerrel és acéltám biztosítással, a másik szárnyon robbantással.  
     A szállítás a homokon és az alapvágat hátsó szakaszán Slask-
67-es láncos vonszolóval, majd gumihevederrel történt a gurítóig, 
ahonnan csillébe ürítették a szenet. A csilléket végtelen kötéllel 
szállították a VII. akna alján lévı körbuktatóhoz, innen pedig gu-
miszalagon a külszíni tárolóba a szenet.  
     1971-ben 2 db F5-ös és 1 db F6-os géppel hajtották az elıvájá-
sokat. Frontfejtés és feküpadi fıvonal és a gurító szállítóvágat pil-
lérében volt. Itt vetık és régi vágatok által zavart területeken sze-
net benthagytak.  
     1972-ben KB-125 z maróhengeres és Valeton-támos front in-
dult 250 m szélességgel a felsıpadban. Itt sok üzemzavar volt a 
rossz mellékkızet miatt. A feküpadi fıvonali mezı lefejtését befe-
jezték.  
     Új 3 szárnyú önjárós frontot készítettek elı. Folyik a szállítás a 
feketevölgyi fıszállító vágatban végtelen kötéllel.  
     1973-ban a fronton KB-125 z maróhenger csıvezetéssel és 
Bretby kábelfektetıvel halad. Júliusban az egyik szárnyon EW-
170 L tip. Jövesztıgépet és Fletcher önjárót indítanak, amit Ella-
aknáról telepítettek át. Ez nagyon jól bevált, az elırehaladás a napi 
átlagban 100 m volt.  
     Elkészült a feketevölgyi fılégvágati sikló és keresztvágat kihaj-
tásával a gurító fölé a gumiszalag szállítás. Az egy szelvénnyel 
lejjebb lévı vágatot tárolóvágatnak alakították ki.  
     1974-ben befejezték a fıvonaltól jobbra esı 2-es és balra esı 3-
as önjáró frontokat. Megindították a Szuha-patak vízvédelmi pillé-
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rébıl visszafelé a 4-es frontot komplex gépesítéssel. Ez utóbbit 
vetık és vízbeáramlás nehezítették meg. A víz a fedüben lévı ho-
mokrétegbıl származott, azt szivattyúzni kellett.  
     A Mánik lejtısakna területébe kutató vágatot indítottak. 1975-
ben a feketevölgyi fıvonal baloldali területén folytattak frontfej-
tést.  
     Az F-mezıi vágatpárral elıkészítették a Mánik-terület feltartá-
sát. A feketevölgyi fıvonal jobboldali területén megkezdték az 
alsópadi fejtés-elıkészítést. A 2. sz. légaknát átépítették TH-val, 
illetve falazással.  
     1976-ban a baloldali mezıben a Fletcher helyett VOB-HP-
102/c. pajzsbiztosítást építenek be a frontokra és EW-170 L tip. 
Maróhengerrel jó eredményt érnek el.  
     A jobboldali mezıben az elmeddülés mellett acéltámos kézi 
frontfejtés üzemel a felsı padban, az alsópadi frontfejtés elıkészí-
tését befejezték. A légakna külszínén víztározót létesítenek és ezt 
a légaknákban fölszerelt nyomócsövön át töltik meg. A bányába 
iszapoló fúrtlyukat mélyítenek.  
     1977-ben a jobboldali mezıben alsópadi frontmővelés folyik és 
a baloldali mezıben is megindult az alsópadi front- az év végén.  
A víz és a kızetnyomás erısen rontja a létesítményt. 
     A Mánik lejtısakna aljában a Feketevölgyi Bányaüzem falazott 
gátat épített és az aknanyílást betömedékelte. Ormos VII. felıl 
elızıleg belyukasztottak a Mánik-lejtısakna vágataiba. Mint már 
említettük, a tőzveszély miatt a külszínen iszaptelepet létesítettek.  
     1978-ban alsópadi frontmővelés volt mindkét területen. VOB-
HP-102-es típ. Pajzsokkal biztosítottak. A Mámik bányamezıben 
tovább hajtották a kutatóvágatot és az F mezıi szállítóvágatot. A 
IV. lejtısakna régi bányamőveletei felé lecsapoló vágatot képez-
nek ki.  
     1979-ben mindkét oldalon gépi és kézi frontfejtések mennek. 
Kutató vágatot hajtanak a feketevölgyi II-es akna felé.  
     1980-ban a jobboldali alsópadi front mővelése befejezést nyert. 
A baloldali területen alsó- és felsıpadi frontfejtés folyt. Itt EW-
170 L tip. Maróhengert fogasléc-vontatási egységgel cserélték ki. 
A frontsebesség napi 3 m.  
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     A DNy-i szárnyon vágathajtás, fızsomp-kiképzés, vízgyőjtı 
vágatok hajtása, vízkinyomó fúrtlyukak mélyítése folyt.  
     1981-ben a baloldali mezıben mindkét padban megy a frontfej-
tés, fıleg EW-170 L típ. jövesztıgéppel, részben VOB-HP-102 
típ. pajzsbiztosítással. Egy pajzsos és egy kézi biztosítású front 
üzemelt.  
     A VII/2 körletben É-felé befejezték a mővelést a produktivitás 
határáig. DNy-felé még a Mánik- és Feketevölgy II. akna pillérei-
ben van mezıbıvítési lehetıség. Az utóbbiban a mőveleteket a 
Szuha-patak medrének és árterületének a szabályozásától függıen 
lehet tervezni. 
     Az elıvájások általában F6-H gépekkel jó teljesítménnyel foly-
tak. 1981-ben 1 db F6-H és 3 db F6-HK géppel a VII. akna két 
körletében 7,5 km TH biztosítású vágatot hajtottak ki. A gép ki-
használás itt volt a legjobb az egész vállalat üzemei között (95,2%), 
úgyszintén a homlokteljesítmény is (69,3 cm/mü). A szállítás és 
járás a már ismertetett módon történt.  
     A VII/1 körlet 1971-ben a VI-os lejtısaknaüzem leállításával 
úgy indulhatott meg, mint a VII-es lejtıs akna K-i bányamezeje, 
hogy a VI-os akna ÉK-i és ÉNy-i fıszállító vágataiból idejében 
kihajtották a DNy-i fıvágatot, mely a VII-es lejtısakna rakodó vá-
gatrendszeréhez csatlakozott.  
     A VI-os lejtısakna üzem építette a VII-es lejtıaknát, valamint 
ennek anyagszállító lejtıs aknáját, az akna földalatti rakodóját és 
körvágatot. A DNy-i fıszállító vágatot F6-géppel légpárhuzamos 
nélkül hajtották, csak jóval késıbb fogtak hozzá két oldalról a 
DNy-i fılégvágat kihajtásához. Midın ez elkészült, 3 db 1000 
mm-es gumiszalagot építettek be 1250 m hosszában, kéthatású 
személyszállításra is berendezve. Attól kezdve teljesen gépesített 
folyamatos szállítás révén kerül a szén a frontról a VII. aknán ke-
resztül a külszíni széntárolóba.  
     A meddı és anyagszállítás a DNy-i fıszállító vágatba és a hoz-
zá vezetı fıvonalakon végtelen kötéllel történik. 
     Személyszállításra a szállítóhevedereket csak egy ideig hasz-
nálták. A VII. lejtısakna szállító szalagját késıbb alakították át 
személyszállításra.  
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     A szellıztetést 1978-tól a Sztupák-völgyi új légakna biztosítja 
2000 m2/min. ventilátorral, ezelıtt ugyancsak a Sztupák-völgyben 
lemélyített régi légakna szolgáltatta a légellátást. A lejtısaknákon 
a levegı beáramlik.  
     A VII/1-es körletben megszakítás nélkül folytatták a VI-os 
lejtıs aknaüzem mőveleteit. 
     1971-ben a DK-i 2-es siklópár védıpillérében kétszárnyú front 
haladt, a jobb szárnyon KWB-2-es maróhengerrel. Közben be 
kellett iszapolni a kiégett szalagvágatokat, amelyeknek egy része 
be volt szakadva. Itt az V. telep felsıpadjában jó eredményt értek 
el.  
     Megkezdték az ÉNy-i fıszállító vágatból az ÉK-felé haladó 
frontfejtést a felsı padban, amit 1972-ben és 1973-ban is folytat-
tak, és ez közben háromszárnyúvá fejlıdött.  
     1974-ben az ÉK-i fronton a KB-125 z típ. maróhengert csıve-
zetéssel és Brethy-csatornával látták el, a kaparó elıretolást hidra-
ulikus berendezéssel végezték. Elıkészítették a IV. telep maradék 
pilléreinek a fejtését és ezeket 1975-1976-ban lemővelték.  
     A frontfejtés az ÉNy-i mezıben jó eredménnyel folyik az V. 
telep mindkét padjában. Egy idıben vastag beágyazás miatt a mő-
velési magasságot 1,2 m-re redukálták.   
     Az ÉK-i fıvonal pillérének lefejtésénél vetı miatt egyszárnyú 
frontokkal dolgoztak.  
     1976-ban IGS-68 tip. Szovjet jövesztıgépeket helyeznek üzem-
be, a KB-125 z tip. Maróhenger is folyamatosan dolgozott acélbiz-
tosítással, robbantással kombinálva. Három fronton hidraulikus 
kaparó-elıtolót használtak.  
     Az alsó padban vetıs, vizes anyagba gyengébb a teljesítmény 
és fıleg a vágathajtás megy lassabban. Az ÉNy-i mezı legna-
gyobb részét 1977-ben befejezik. Maradt még két vetıköz, amit 
1979-ben, 1980-ban lemővelnek. Az ÉK-i mezıben kétpados 
frontfejtéssel kísérleteztek. A felsı padban 1,4 m-es szeletvastag-
sággal KB-125 z maróhengerrel, acéltámbiztosítással, az alsó pad-
ban 2,8 m-es vastagságban IGS-68-as maróhengerrel és acéltám-
mal. Ez a módszer nem vált be és még egy rejtett bányatüzet is 
okozott.  
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     Az ÉK-i mezı bal szárnyát elıkészítik és 1977-tıl folyamato-
san mővelik. A DNy-i fıszállító vágat végébıl új DK-i fıvonalat 
hajtanak.  
 

     Az É-i, ún. „R” (rudabányai) mezıt két határvágattal (D-i és É-
i) feltárják, majd elıkészítik. Itt került bevetésre az elsı kísérleti 
F7-es vágathajtó gép, aminek gyártására nem került sor. A jövesz-
tett anyagot kihordó szalagon szállították az ÉNy-i 2. sz. fılég-
vágat tetején lévı gurítóig. Az R-mezı elıkészítése sok vágathaj-
tást igényel. É-felé a telep vékonyodik is és fıtevíz jelentkezik.  
 

     1979-ben kezdik az „R” mezıben a frontfejtést az V. telep 1,3-
1,4 m-es felsı padjában, dılésirányban fölfelé haladva robbantá-
sos jövesztéssel – a fıtében lévı vízdús homokréteg miatt. A má-
sodik frontnál MK-97 típ. szovjet önjárót használtak. Ezen a terü-
leten a fıtevíz-lecsapolás nem vezet eredményre és csak megfelelı 
technológiával lehet a mővelést folytatni.  
 

     1980-ban az R-mezıben tovább haladnak a frontok. A körlet 
többi részében az ÉNy-i és ÉK-i szárnyon a jövesztés egyenlıre 
befejezést nyert; az ÉK-i és ÉNy-i fıszállító vágatok maradék pil-
léreit mővelik. A DK-i fıvonallal feltárják az alsópadi pilléreket.  
 

     1981-ben 4 frontfejtés üzemelt MK-97 típ. Önjáróval, KWB-
3DU típ. maróhengerrel, illetve szükség szerint kézi mőveléssel.  
 

     A frontok idıbeli sorrendben követik egymást, a fejtési magas-
ság 1,4 m, a homlokszélesség 50-70 m. Az ÉNy-i fıvonalpár és a 
régi légakna védıpillérében kézi frontfejtések voltak. A felhagyott 
szállítóvágatokat tőzgátakkal zárják el. A DNy-i fıvízmentesítı 
telep és zsompot hajtanak ki. A vizet a külszíni iszaptóba szivaty-
tyúzzák.  
 

     Az Ormosi Bányaüzem a 14. évi vizsgálati idıben termelésben 
relative visszafejlıdött, mert 1,02 Mt-ról 0,73 Mt-ra csökkent az 
évi produkciója. De ez nem is csoda, mert hiszen 4-rıl 1-re csök-
kent a termelı aknaüzemek száma és a VII. lejtısaknánál látjuk, 
hogy a perifériákon bizony a teljesítmény is nehezen emelkedik.  
 

     Ennek ellenére az összteljesítmény az 1971-es 1,622 t/mü-rıl 
1974-ben 2,317 t/mü-ra emelkedett, és még 1980-ban is 2,140 
t/mü volt. 
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     A VII-es aknánál nem említjük a létszám, kolonizáltsági és 
egyéb adatokat. Ezeket az üzem ismertetésénél már kifejtettük, és 
mivel a VII-es lejtısakna az üzem egyetlen termelı aknaüzeme, 
ennél lényeges eltérés nem mutatkozik. 
     Ugyanaz vonatkozik a munkaversenyre és a brigádmozgalomra 
is. Láttuk, hogy az Ormosi Bányaüzem a szocialista brigádok ré-
vén országos viszonylatban is kitőnı eredményt ért el. 
     A VII-es aknaüzemben 11 év alatt 3 sajnálatos halálos baleset 
fordult elı: 
     1972. március 25-én Turják József szállító csillés körbuktató-
ban szenvedett halálos balesetet. 
     1977. április 30-án Sárogh István vájárt a váratlanul megindult 
maróhenger összezúzta. 
     1979. szeptember 6-án Bálint István vájár frontfejtésben omlás 
következtében halt meg. 
     Ormos VII. aknaüzem szénvagyona 1981. december 31-én: 
földtani 25,6 Mt, ebbıl kitermelhetı 14,7 Mt. 
     A monográfia-kiegészítés szerkesztésében közremőködött 
Zagyva Lajos mérnökségvezetı Ormosbányán, a lektorálást Lovas 
Károly üzemi fımérnök végezte el. 
      

_______________ 
 
 

 
 

Az 1960-ban épült ormosbányai bányász mővelıdési ház a maga idejé-
ben az ország egyik legkorszerőbb kulturális intézménye volt. 


