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A r c h í v u m 
 

 
A Mákvölgyi Bányaüzem története 

1956–1967* 
 

I. rész 
 

Sajtó alá rendezte és közreadja: HADOBÁS SÁNDOR 

 
     A mákvölgyi bányászat egybeesik a disznóshorvátival, mivel 
ugyanazon község határán belül volt mindkettő, és részben a bá-
nyavállalkozók is ugyanazok voltak. A fellendülés akkor követke-
zett be, amikor a Magyar Általános Kőszénbánya R. T. 1905-ben 
megszerezte a rudolfaknai terület szénjogát, korszerű bányászko-
dást vezet be Rudolfaknán, és 1908-ban megépíti a bányatelepet s 
a normálvasutat. 
     Rudolf I. és II. lejtaknák bányamezejének kimerülése előtt, 1939-
ben megindítják Rudolf III-at, 1949-ben pedig lemélyítik a Rudolf 
IV-es lejtősaknát.Ez utóbbit már az államosított szénbányászat ide-
jében létesítették. 
     A Mákvölgy felső részén telepített József-akna továbbra is az 
ún. Mákvölgyi Kőszénbánya Vállalat tulajdonában maradt, és az 
államosításkor Ormospusztához került… 
     Nem szorosan a Mákvölgyhöz tartozott Alberttelep. mivel ez a 
múcsonyi területen, a Szuha-patak mellett fekszik. Ennek a terü-
letnek a szénjogát 1917-ben megszerezet a Diósgyőri Állami Vas-
gyár (MÁVAG), és az 1918-ban indított alberttelepi lejtősaknával 

                                                      
* Folytatjuk az egykori Borsodi Szénbányák kéziratos üzemi „monográfi-

áinak” publikálását. A közlési elvek ugyanazok, mint az előzőekben 
voltak. (Bányászattörténeti Közlemények 10. és 22. sz.) A munkánk 
alapjául szolgáló gépelt, bekötött példány a rudabányai Bányászattörté-
neti Múzeum gyűjteményében található. 
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Pereces és Ormospuszta után egy harmadik állami bányaközpontot 
létesít. Kiépítik a vasutat, és 1921-ben lakótelepet építenek. 
     1956-ban a Mákvölgyi Bányaüzemhez 4 akna tartozik: Rudolf 
III. és IV., Alberttelep I., és ebben az évben indul meg a feltárás az 
egy évvel korábban telepített Szuhakálló II. lejtős aknapárban. 
     Az államosítás után a Sajó-balparti bányák először (1947) a Szu-
havölgyi Körzethez tartoztak, Ormospuszta székhellyel; 1948. XI. 
1-től a Sajómelléki Szénbányák Nemzeti Vállalathoz, Sajószentpé-
ter székhellyel; 1950. X. 1-től a Szuhavölgyi Szénbányák Nemzeti 
Vállalathoz, Kurityán székhellyel. 
     A Borsodi Szénbányászati Tröszt megalakulása után (1952. I. 
1.) két önálló vállalat működött ezen a területen: Rudolftelepi Szén-
bányák Vállalat, amelyhez Edelény is tartozott, és a Múcsonyi Szén-
bánya Vállalat az alberttelepi I. és a szuhakállói I. lejtősaknákkal. 
     Ezek a bányák 1954. VII. 1-től Rudolftelepi Bányaüzem és Al-
berttelepi Bányaüzem név alatt szerepelnek, azonban Szuhakálló I. 
már nem tartozik Alberttelephez. Csak 1957. I. 1-én egyesítik Ru-
dolf III., Rudolf IV., Szuhakálló II. és Alberttelep I. aknákat Mák-
völgyi Bányaüzem néven, és az üzemvezetőség azóta Alberttele-
pen székel. 
     A rudolfi aknák vezetői a következők voltak: 
 

1923-ban Elszner Ágoston okleveles bányamérnök, 
1924-ben Kollin Fülöp okleveles bányamérnök, 
1925-26-ban Seefranz (Tavi) Géza okleveles bányamérnök. 
 

     Később a következő nevekkel találkozunk a Központi Bánya-
műszaki Felügyelőség törzskönyveiben: 

1927: Friedrich Ádám okleveles bányamérnök, 
1934: Ronkay Ferenc okleveles bányamérnök, 
1936: Bacsinszky Sándor okleveles bányamérnök, 
1937-1940: Jávor Alajos okleveles bányamérnök, 
1940-1946: Zsille Lajos okleveles bányamérnök, 
1946: Leskó Béla okleveles bányamérnök, aki az államosítás-

kor a MÁK részéről központi meghatalmazott volt.  
 

     Az államosítás után igazgatók: 
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1952: Kőhalmi istván bányatechnikus, 
1953: Tisza János vájár, 
         Dunai László bányatechnikus, 
1954-1955: Duzsik József bányatechnikus, 
1955-1956: Dozsnyák József bányatechnikus. 

     Főmérnökök: 
1947: Gerencsér László okleveles bányamérnök, 
         Farkasdy József okleveles bányamérnök, 
1947-1949: Karvaly József okleveles bányamérnök, 
1950: Menyhárt László okleveles bányamérnök, 
1951-1952: Horváthy Lóránt okleveles bányamérnök, 
            Tóth Zoltán okleveles bányamérnök, 
1952-1953: Déry Sándor okleveles bányamérnök, 
1954-1956: Székely Tibor okleveles bányamérnök. 
 

     Alberttelepnél csak az államosítás után találkozunk önálló ve-
zetőkkel. Igazgatók: 

1952: Kiss András bányatechnikus, 
1953: Borovics Ferenc gma, 
1954-1955: Seres Imre vájár, 
1956: Lengyel Gyula bányatechnikus. 
 

     Főmérnökök: 
1946: Menner Miklós okleveles bányamérnök, 
1947-1948: Tóth Miklós okleveles bányamérnök, 
            Molnár Sándor okleveles bányamérnök, 
1949: Félegyházi Dezső okleveles bányamérnök, 
1950: Perschi Ottó okleveles bányamérnök, 
1951-1953: Latorczai János okleveles bányamérnök, 
1953: Kótai István okleveles bányamérnök, 
1954-1957: Meskó László okleveles bányamérnök. 
 

     A Mákvölgyi Bányaüzem vezetője: 
1957: Lengyel Gyula bányatechnikus, 
1958: Nagy Albert bányatechnikus, 
1959-1963: Drótos István bányatechnikus, 
1963-tól: Takács István bányatechnikus. 
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     Főmérnöke: 
1957: Bocsánczy János okleveles bányamérnök, 
1958-tól: Székely Tibor okleveles bányamérnök. 
 

     Az említett négy akna közül Szuhakálló II. csak 1961-ben kezd 
észrevehetően termelni, azonban már első helyre kerül úgy meny-
nyiség, mint árbevétel tekintetében. 
     Rudolf III. 1962-ben kimerül, és ezzel megszűnik a Borsodi Szén-
bányászati Tröszt legolcsóbban termelő aknája. Azóta 3 aknából áll 
az üzem, melyek mindegyike már napi 1000 tonnán felül termel, és 
például 1969-ben a Mákvölgyi Bányaüzem termelésben első he-
lyen áll a Borsodi Szénbányák üzemei között. Mindegyik aknának 
külön rakodója, vasútja van. Az üzemvezetőség Alberttelepen szé-
kel a vállalat legkorszerűbb üzemi irodaépületében, amely 1966-
ban készült el. Itt van a legkorszerűbb üzemi gépjavító-műhely is. 
Az 1956-ban üzembe helyezett kultúrház Alberttelepet teszi a kör-
nyék társadalmi és kulturális központjává. Ehhez hozzájárul a Köz-
ponti Szénosztályozótól Múcsonyig 1959-ben kiépített műút is, 
amely 3,5 km hosszban, 3 híddal Alberttelepet közel hozta Kazinc-
barcikához és Sajószentpéterhez. Az útépítés a hidakkal együtt 22,7 
millió Ft-ba került. 
     Az üzemnek két lakótelepe van: a nagyobbik Rudolftelepen, a 
kisebbik Alberttelepen, összesen 352 üzemi lakással. Ezen kívül 
van 112 BSH lakás, a közeli községekben pedig sok sok dolgozó 
saját házban lakik. A nem helyben lakó dolgozók nagy része Ka-
zincbarcikán kapott lakást, és autóbuszon jár munkába. Alberttele-
pen két, Rudolfon egy munkásszállóállt rendelkezésre. Azonban az 
egyik alberti szállót elnéptelenedés miatt meg kellett szüntetni, és 
ebben a tanács iskolát rendezett be. Más megszűnt üzemi épületek-
ben a tűzoltóknak szervizállomást és a munkásőrségnek készenléti 
helyiséget rendeztek be. Jelenleg 280 férőhely van a szállóban. 
     A munkáslétszám 1956 és 1967 között, 11 év alatt emelkedett 
ugyan 581 fővel (131,5 %), azonban a teljesítmény jóval nagyobb 
arányban: 0,951 t/műszakról 1,590 t/műszakra (226 %). 1967-ben 
a teljes dolgozó létszám 2344 fő, ebből műszaki 130, adminisztra-
tív 71, kisegítő és egyéb 98 fő. 
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     A Mákvölgyi üzem jó munkájának elismeréséül többször nyert 
kitüntetést. Így 1967-ben „Szocialista Üzem” címet kapott, 1968-ban 
„Élüzem” lett. Itt dolgozott Loy Árpád Kossuth-díjas vájár, a Szo-
cialista Munka Hőse, 1965-ben történt nyugdíjazásáig. Takács Ist-
ván igazgató 1969-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, Tóth 
István üzemlakatos „Szocialista Hazáért” érdemérmet, Székely Ti-
bor, Pazsák János bányamérnökök és Tóth Bertalan vájár „Kiváló 
Bányász” kitüntetést nyertek. Egyébként számos dolgozó kapott ki-
tüntetést 1-2 év alatt. 
     Külön ki kell emelni a társadalmi munkát, amely szakoktatás-
ban, ismeretterjesztésben, könyvtár létesítésében, műkedvelő gár-
da tevékenységében és sportban nyilvánult meg. 

 
Rudolf III. lejtősakna 

 
     1939-ben létesítette a Borsodi Szénbányák Rt. (MÁK érdekelt-
ség). A lejtősakna a 170,33 m-es szintről indult és a 141,31 m-es 
szinten érte el a IV. telepet. Hossza 132 m volt, amiből a felső 30 
m ki volt falazva. A IV. telep művelését szolgálta; a fűtőérték el-
érte a 3200 kalóriát, a telep átlagos vastagsága 2-2,7 m volt. 
     Rudolf III. üzemvezetői azonosak a bevezető részben felsorol-
takkal. 
     Az akna folytatását képező irányvágatból É felé kihajtott ún. 
TH-s vágat mezejében folynak a műveletek 1956-ban. Itt kamra-
fejtések mentek, de a következő évben már robbantásos-omlasz-
tásos frontfejtésre térnek át. Mivel a korábbi műveletek következ-
tében az irányvágat nagy nyomásban volt, új TH-s vágatokat léte-
sítettek a visszafejtési pillér két szélén, és ezek segítségével front-
szerűen fejtették vissza az irányvágat védőpillérét 1958-tól 1960-
ig. Közben a Mák-patak alatt átmennek a DNy-i szárnyra, és Ru-
dolf II. fejtési határától visszafelé leművelik a IV. telepet. Itt kizá-
rólag kamrafejtést alkalmaznak, a szállítást az ún. Mák-pataki eresz-
kén át végzik. A részben áthelyezett Mák-patak alatt védőpillért 
hagynak hátra.  
     Miután az irányvágat és az akna utolsó védőpillérét is vissza-
fejtették, 1963 elején megszűnik Rudolf III. 
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     A szellőztetést a lejáróul szolgáló légpárhuzamos lejtősakna lát-
ta el, illetve az azon felállított 1000 m3/p teljesítményű ventillátor. 
A szállítás a föld alatt végtelen kötéllel folyt, a külszínen Diesel-
mozdony továbbította a csilléket a közös rudolftelepi rakodóra. 
     Rudolf III. aknán a vizsgált időben halálos baleset nem fordult 
elő. Nem volt sem víz-, sem tűzveszély. 
     Ez a kis bánya Ürmössy Lajos szerint: 

1939-től 1945-ig 802 ezer t, 
1946-tól 1955-ig 743 ezer t,       
1956-tól 1963-ig 306 ezer t szenet termelt, 

így összesen 1,851 ezer t szén jött ki ezen a kis aknán.  
     Szén csak a Mák-patak védőpillérében maradt benn: 75 ezer t. 
     1959-től az önköltség átlagban 175,60 Ft/t volt, ezzel szemben 
a termelői eladási ár 325,30 Ft/t-t tett ki. 
     Rudolf III. akna befejezése után a fejtési suvadások következté-
ben földcsuszamlás történt, és néhány lakóház komoly veszélybe 
került. 
     Rudolf III. akna befejezése után felmerült az I 109-255 sz. fú-
rások által megkutatott IV. telepi szénlencsének egy kb. 350 m 
hosszú táróval való feltárása. Azonban ésszerűbbnek tűnt ennek a 
lencsének a Rudolf IV. aknai, akkor indított K-i főszállító vágatból 
való megközelítése. 1964-ben az I. siklóból több helyen meg is in-
dultak ÉÉK-i irányban, csakhogy 300-400 m-es mészkőkúpot kel-
lett volna átharántolni, és így a feltárás abbamaradt, mivel gazda-
ságtalan lett volna a kisterjedelmű és elvékonyodó szénlencse le-
művelése. 
     Rudolf III-tól É felé kb. 1 km hosszban bennmaradt az út, a 
Mák-patak és a József-aknai vasút védőpillére, mintegy 300 ezer t 
(amennyiben a régi térképeken helyesen rögzítették a fejtési hatá-
rokat). Ugyancsak bennmaradt az üzemtér, a vasút és a telep alatti 
szén is (kb. 600 ezer t), aminek sorsáról később kell majd dönteni. 

 
Rudolf IV. lejtősakna 

 
     1949-ben a Sajómelléki Szénbányák idejében mélyítették. A töb-
bi rudolftelepi aknához hasonlóan a IV. telepig hajtották, a 170,3 m-
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es külszínről a 132,4 m-es földalatti szintig, 250 ‰ eséssel, eléggé 
szűk szelvénnyel. Légpárhuzamos lejtősaknája 260 ‰ dőlésű. Mind-
kettő falazott. Ezen kívül önálló személybejárót is létesítettek, mely-
nek szája a felolvasó közelében volt, 118‰ eséssel vezetett az ak-
na talpáig és vasbeton-elemekkel volt biztosítva. 
     Rudolf IV. 1950-ben kezd szenet szállítani, s 1956-ig állandóan 
emelkedik a termelése. Ezután 1962-ig stagnál, majd újból egyen-
letesen emelkedik, és a Borsodi Szénbányászati Tröszt egyik legsta-
bilabb bányájává fejlődik. 
     Rudolf IV. műszaki vezetőit az általános részben már felsorol-
tuk. 1954 után aknafőmérnökök: 

1954-1956 Székely Sándor okleveles bányamérnök, 
  Hibei Barna okleveles bányamérnök, 
1957 Meskó László okleveles bányamérnök, 
1958 Osváth István okleveles bányamérnök, 
1959-1960 Zömbik Ferenc okleveles bányamérnök, 
1960-1963 Bodnár György okleveles bányamérnök, 
1963-tól Gubán Sándor okleveles bányamérnök.  

     Az első években az akna közelében megfogható Ny-i IV. telepi 
szárnyat művelték. A lejtősakna folytatásában a IV. telep dőlését kö-
vetve irányvágatot hajtottak DNy-i irányban, majd ebből D-i irány-
ban a „Bekötő ereszkét” mélyítik, amely a 130,9 m-es szintről a 
113,6 m-es szintig 150 %0 eséssel egy 25 m-es levetőt oldott meg. 
A bekötő ereszke indul DNy-i irányban a főereszke a bányahatár-
ig, kb. 900 m hosszban, ebből DK felé siklómezőket, ÉNy felé eresz-
kemezőt képeztek ki frontfejtések részére. A siklómező nagy kiter-
jedésénél fogva 1957-től 1962-ig szolgálta a termelést. 
     1956-57-ben a Ny-i alapvágatban, közel az aknához frontfejtés 
folyik. A főereszke folytatásában gumiszalag-szállítást vezetnek be, 
ettől kifelé végnélküli kötél csillékben továbbítja a szenet az akná-
ig, illetve a külszínig. 
     Ebben az évben (1956) Donbassz-kombájnt visznek be a front-
ba, 9 nap után azonban megint kiszállítják, mert az 1,6-1,8 m vas-
tag IV. telep igen kemény volt, és fejtőgéppel kisebb teljesítményt 
értek el, mint kézi fejtéssel. Ugyanekkor 350 db Schwarcz-Universal 
acéltámot építenek be, melyeket nagy nehézséggel sikerült meg-
honosítani. 
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     A főereszke aljából a 102 m-es szinten megindul a frontfejtés 
hazafelé. A főereszkéből ÉNy-i irányban megindítják az V. telepi 
ereszkepárt, amely 1958-ban éri el az V. telepet a 82,5 m-es szin-
ten, a 35 m-es vetőn túl. A IV. és V. telep csaknem azonos szinten 
volt a dőlések figyelembe vételével. A siklómezőben előkészítés fo-
lyik, majd megindul a III. sikló mezejének frontszerű művelése. 
     1959-ben a VI. sikló mezejét is fejtik, és befejezést nyer a fő-
ereszke visszafejtése. Az V. telep előkészítése megkezdődik. 
     Az izsófalvai pincesor alatt védőpillért hagynak, azonban 1961-
ben megfelelő gazdaságossági számítás alapján a Tröszt elhatároz-
za a pincesor és a temető aláfejtését és a tulajdonosok kártalanítá-
sát. 
     A termelésnek napi 600 t fölé emelése rohamosan apasztotta 
Rudolf IV. bányamezejét, úgy hogy 1965-ben már teljesen ki is me-
rült volna.  
     A BSZT erre már régebben gondolt, amikor megbízta a BTI-t, 
hogy Rudolf-akna bővítése címén beruházási programot készítsen. 
A BTI Rudolf V. akna név alatt új beruházásra programot dolgo-
zott ki a IV. aknától D-re telepítendő teljesen új aknákkal és üzem-
térrel. Ezt a nehézipari miniszter 1956. IX. 6-án 73,7 millió Ft-os elő-
irányzattal (régi áron) jóvá is hagyta. 
     Erre a megoldásra mégsem került sor, mivel a BSZT a IV. akna 
bővítését határozta el. Latorczai János osztályvezető javaslata alap-
ján készített programot 1959. VIII. hó 15-én 800 t/2 szak kapaci-
tásra, 6,7 millió t kitermelhető szénvagyon mellett, 65,8 millió Ft 
(új áras) költségelőirányzattal. 
     Ezt a programot a NIM az előzőnek hatálytalanítása mellett 
1966. XII. 31-i befejezésre jóváhagyta. 
     A program lényege volt: az aknahatárnak K-felé való lényeges 
kitolása, az V. telepre való lehatolás, a gerincvágatok korszerű ki-
képzése és villamosmozdony-szállítás bevezetése. 
     Ennek a programnak a végrehajtása 3 évi eltolódással 1969 vé-
gén nyert befejezést, 70,8 millió Ft-os ráfordítással. A kivitelezést 
a menet közben fölvetett két új változat mérlegelése és letárgyalá-
sa tolta el. 
     Az egyik változat volt Rudolf IV. bányamezejének egy altáró 
megépítésével Szuhakálló II-re való ráfűzése. Ebben az esetben Ru-
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dolf IV. jelenlegi üzemtere megszűnt volna, a szenet mozdony-
szállítás segítségével hozták volna ki a Szuhakálló II. aknai üzem-
térre. 
     A másik változatban a rudolfaknai transzformátor-alállomás és 
sportpálya közelében (kb. a BTI V. aknája területén) ért volna ki a 
külszínre egy kifelé egész gyengén – 10 ‰-kel – emelkedő akna, 
amelyben még mozdonyszállítás lehetséges lett volna. Itt épült vol-
na meg az új vasúti pályaudvar és üzemtér is. Erre a változatra be-
ruházási program is készült 1966-ban, azonban jóváhagyására nem 
került sor. 
     Mivel egyik alternatíva sem volt olcsóbb a mostani megoldás-
nál, a lelassítás után újult erővel hozzáláttak a beruházás befejezé-
séhez. 
     A beruházási program legfontosabb létesítményei: 
     1500 fm K-i irányvágat (K-i főszállítóvágatnak is jelölik), fala-
zott kivitelben, mozdonyszállításra, 18 millió Ft értékben. Ez a vá-
gat fűzi rá a lejtősaknára az új K-i bányamezőt. 
     Irányvágat légpárhuzamosa, 31 m mély légaknája. a fürdőtől új 
beszálló lejtősakna a felolvasóba nyíló bejárattal, és még néhány bá-
nyatérség, összesen 5 millió Ft ráfordítással. 
     A földalatti gépek rovata mozdonyokkal, energiabiztosító be-
rendezéssel, önjáró fejtésbiztosító szerkezetekkel, maróhengeres jö-
vesztőgéppel, páncélkaparóval 23 millió Ft-ot igényelt. Ugyanis 1967 
után maróhengeres jövesztést vezettek be, először acéltámokkal, 
majd Fletcher önjáró biztosítással. A fejtéstechnológiának ez a kor-
szerűsítése nagy teljesítményemelkedést eredményezett. 
     A külszínen új létesítmény a régi sportpálya helyén épült 760 
személyes fürdő, felolvasó, iroda, 4,3 millió Ft értékben; az üzem-
téren 300 t-s széntároló, az állomás fölött szalaghíddal, 2,4 millió 
Ft ráfordítással; iparvágány bővítése 4,5 millió Ft értékben; 35/3 
kV-os 2x1600 kVA-es transzformátorállomás 2,4 millió; 35 kV-os 
távvezeték 1,5 millió; külszíni gépek 5,0 millió Ft-os ráfordítással. 
     Elkészült 4 db készenléti lakás és több üzemi épület. 
     Itt ki kell emelni a mélyfúrások fontosságát. Ugyanis a két te-
lepnek, de különösen az V. telepnek a kifejlődése a tektonizáltság 
és az alaphegység közelsége folytán nem volt eléggé tisztázott. Így 
még kb. 80 db fúrólyukat kellett lemélyíteni, ami 3,2 millió Ft-ba 
került. 
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     Az energiaellátás biztosítása volt a fejlődés másik feltétele. A 
föld alatt 2x200 kVA-es trafóállomást, továbbá egyenirányító be-
rendezést kellett felszerelni, ugyancsak a külszínen is 200 kVA-es, 
3/0,4 kV-os állomást. 
     Megemlítjük még, hogy 10 év alatt – főleg 1958-ban – 136 la-
kás épült, és a kolonizáltsági fok 60 %-ra emelkedett. Megépült a 
regionális vízvezeték-hálózat, és elkészült egy 1200 lakóegyenér-
tékű derítőrendszer a telep bejárata előtt. A 2,8 km-es bekötőút kor-
szerűsítése 3,8 millió Ft-ba került. (A kommunális beruházások a 
bővítési program keretén kívül nyertek kivitelezést!) 
     A lejtősaknát annakidején igen szűk szelvényben hajtották ki. 
A szállítás biztossá tétele érdekében az aknát egész hosszban át 
kellett bővíteni.  
     A K-i irányvágat kihajtása 1960-ban indul meg.  
     1961-62-ben a III. és VI. siklómezőben még folyik a frontfejtés, 
azután megindul a főereszke védőpillérének frontszerű visszafejté-
se. Az izsófalvai pincesort aláfejtik, 1962-ben a K-i irányvágatból 
már 1000 fm ki van hajtva. 
     1959 és 1961 között főtehorgonyzási kísérletek folynak. Ezek 
fontos tanulsággal szolgáltak ennek a biztosítási módnak a techno-
lógiájára és gazdaságosságára vonatkozóan. 
     Az ékes csavarok a száraz, tömör fedüben 5000-7000 kg húzó-
erőt biztosítottak, azonban idővel a kőzet lazulása miatt csak be kel-
lett húzni egy-egy faácsolatot. A talpban a nedvesedés miatt a hú-
zóerő 300-400 kg-ra csökkent, és így a talpduzzadást nem tudták 
megakadályozni. Ezért a kőzetcsavarozás számottevő gazdasági 
eredményt nem jelentett. 
     Egy másik érdekes kísérlet volt a fronthomlokkal párhuzamos 
fúrásokkal. Craeliussal 50 m hosszú lyukakat fúrtak szénben, és egy-
szerre lerobbantották az egész fronthomlokot. Azonban a lyukak 
gyakran elferdültek, és a robbantás hatástalan maradt. 
     Ugyancsak negatív eredménnyel zárult a BKI által kezdemé-
nyezett, HKV önjáró biztosító berendezéssel való kísérlet is. Ezek 
a kísérletek 1957-ben kezdődtek és 1960-ban fejeződtek be. Rövid, 
10-12 m-es homlokon folytak, ami a széleken káros nyomási jelen-
ségeket váltott ki. A nehézkes előtűző lemezeket kihúzható acél-
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csövekkel pótolták, ezek fölé kemény párnafákat helyeztek a fedü 
alátámasztására. Így az előrehaladás meglassult. Több szerkezeti 
változtatást is végre kellett hajtani a nehéz gépeken, ezért a kísér-
leteket ideiglenesen beszüntették. 
     1963-ban a Ny-i mezőben az V. telep fejtése frontszerűen meg-
indul. Ez alatt szünetel a IV. telepi főereszke visszafejtése. Az acél-
támokat ideiglenesen kivonják a használatból, és máshová irányít-
ják őket. 
     A K-i irányvágatból megkezdik az I. siklót, hogy újabb IV. te-
lepi mező álljon rendelkezésre. A sikló folytatásában föl akarták 
tárni a Rudolf III-nál bennhagyott IV. telepi szénlencsét, azonban 
ettől egy széles mészkőkúp választja el a IV. aknai mezőt, és 3 he-
lyen is végzett kísérlet után abbahagyták a meddővágat kihajtását. 
     Szuhakálló II. lejtősakna IV. telepi fővonala belyukad a K-i irány-
vágatba. A két akna közötti határvonalat a K-i irányvágattól 500 m-
nyire vonják meg, de a következő években nem tartják be, mivel 
Szuhakálló II. felől jobban volt előkészítve ez a mező. 
     Ebben az évben elkészült a K-i mező légaknája, továbbá a vil-
lamos berendezés a mozdonyszállítás részére. 
     1964-ben megindul a frontszerű fejtés az É-i I. siklómezőben, 
ami a termelés további emelkedését biztosítja. 
     A K-i irányvágat vető miatt az 1300 m-től ereszkében folytató-
dik, és a 140,3 m-es szintről lejut a 82,0 m-es szintre, megoldva egy 
17 m-es levetőt az ereszke végén. 
     Feltörés-fúró géppel több lyukat fúrnak a szellőztetés javítása 
és a vágathajtás gyorsítása érdekében. Meg kell említeni egy max. 
1,2 m átmérőjű fúrtlyukat, amely a külszínig ért, és létra tette lehe-
tővé a benne való járást (menekülést). Az V. telep leművelése fo-
lyik. Ezt 1966 elején be is fejezik, mivel a vártnál kisebb volt a le-
művelhető szén mennyisége telepvékonyodás, elmeddülés és a szén-
minőség gyengülése folytán. 
     A vágatokban nyomás jelentkezett, azért végig TH-val kellett 
biztosítani, ezen kívül rendkívül gyorsan melegedett a szén, illetve 
a mellékkőzet. Itt a bányatüzet csak gyors leműveléssel és a műve-
letek teljes lezárásával lehetett megelőzni. 
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     1965-ben nem csak az É-i I. siklómezőben megy frontfejtés, ha-
nem a K-i irányvágattól D-re is megindul egy 120 m széles front-
mező (a többit Szuhakálló II. művelte). 
     Az irányvágat (K-i ereszke) 1800 m-ében a 82 m-es szinten fel-
tárások kezdődnek. Az irányvágat 138-as szintjén ÉÉK-felé moz-
donyvágat indul. Ennek egy szakasza az itt fennmaradt mélyfekü 
mészkőkúpon haladt át. Itt főtecsavarozással kísérleteztek, de ez 
nem vált be. 
     Rudolfon is fokozatosan áttérnek a TH-biztosításra, főleg a front-
alapvágatokban. 1965-ben 1924 db TH-gyűrűt építenek be, 1967-ben 
már 1877 db-ot. 1966-ban sikertelen kísérlet folyik az ún. ikerdo-
bos (vagy fogas-hengeres) fronti rakodó elnevezésű újítással. Ez a 
főteviszonyok miatt nem vált be. Ugyancsak kísérlet folyik a Hun-
gária típusú acéltámok bevezetésére. A frontokon fokozatosan visz-
szatérnek az acélbiztosításra. 
     A Ny-i mezőben a IV. telepi főereszke védőpilléreinek frontsze-
rű visszafejtése folyik. Ez 1968-ban fejeződik be. 
     1967-ben két IV. telepi mezőben, az I. siklóban és a K-i eresz-
kében javuló teljesítménnyel megy a frontfejtés. Az összteljesítmény 
1500 t fölé emelkedik. 
     Rudolf IV. rekonstrukciója 1969-ben nyer befejezést. Akkor ké-
szült el a fürdő és néhány külszíni létesítmény, úgymint a régi, kor-
szerűtlen széntároló helyett a vasbeton szénbunker, amely a szenet 
a +170 m-es aknaszintről a 161 m-es szinten levő pályaudvarra, il-
letve vasúti kocsikba továbbítja. 
     Rudolf IV. nem vízveszélyes bánya. Nagy könnyebbséget je-
lent, hogy ivóvízvezetéket szereltek be a bányába. 
     Vízmentesítésre két telep szolgál: a lejtősakna alatt 2x1,7 m3/ 
perces és a légakna közelében létesített 2x2,5 m3/perces szivattyú-
teleppel. A vízhozam kb. 2 m3/perc, amit főleg a légaknán át emel-
nek a Császta-patakba. 
     A szellőztetést két főszellőztető látja el: a K-i légaknán VHK 
140/140 típusú centrifugális, 1350 m3/perc teljesítményű ventillá-
tor, a lejtős légaknán 300 m3/perc teljesítményű axiális szellőztető. 
     Sújtólég nem mutatkozott eddig veszélyes mértékben. 
     Halálos baleset sajnálatos módon elég gyakran fordult elő. 
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     1957-ben Gelóczi Károly vájár a kézi robbanóanyag-raktárban 
szerencsétlenedett el, amikor az ott felakasztott karbidlámpáról a 
„zunder” a gyutacsosdobozba esett, és 100 gyutacs felrobbant. 
     1960-ban Fényes József vájár a III. sikló frontfejtésében omlás 
következtében halálos balesetet szenvedett. 
 

 
 

Az 1969-ben elkészült rudolftelepi fürdő. 
 

     Ugyanebben az évben, IX. 17-én Zömbik Ferenc aknafőmérnök 
a K-i irányvágat előrehajtásánál a vágat talpa alatt kb. 3 m-nyire 
fekvő széntelepre mélyített kis kutató aknácskába zseblámpával le-
szállt, és az ott összegyűlt széndioxidtól rosszul lett. Kórházba szál-
lították, de megmenteni már nem tudták, eszméletét nem nyerte 
vissza, és néhány óra múlva meghalt. 
     1962-ben Karácsonyi András és Ménesi Pál vájárok az V. tele-
pi frontfejtésben kaparó áttolás közben bekövetkezett főteomlás kö-
vetkeztében szenvedtek halálos balesetet. 
     1964-ben Pásztor László segédvájár valószínűleg sérült szigete-
lésű fúrótrafótól kapott halálos áramütést a K-i ereszke légvágatá-
nak kihajtásánál. 
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     1965-ben Csesznyák Sándor földalatti szállítót egy, a vitlakö-
télre szabálytalanul kapcsolt és elfutó csille halálra gázolta a K-i 
siklóban. 
     1967-ben Aleva Béla vájár a fronton omlás következtében vesz-
tette életét. 
 

 
 

Az 1969-ben épült rudolftelepi vasbeton széntároló és rakodó. 
 

     A rudolfi dolgozók közül többen nyertek kitüntetést. 1967. évi 
jó gazdaságossági mutatóiért Rudolf IV. „Szocialista akna” címet 
kapott.  
     Rudolf IV. 1950-től 1967-tel bezárólag 3,1 millió t szenet ter-
melt. Az önköltség 1959-től súlyozott kalkulációval átlagban 249,0 
Ft volt, míg a termelői eladási ár az új árrendezés szerint 301,3 Ft/t-
t tett ki. Tehát az üzem nyereséges volt. 
     Az üzemi geológus által nyilvántartott kitermelhető szénkészlet 
1968. I. 1-én: 
 

 II. telep   0,5 millió t 
 III. telep   2,7 millió t 
 IV. telep   9,0 millió t 
 V. telep   5,1 millió t 

Összesen:             17,3 millió t 
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     Megjegyzendő, hogy az V. telep helyenként kivastagszik, és 
ezeken a helyeken a minősége is megjavul. A IV. telep átlagos vas-
tagsága normálisan nem haladja meg az 1,8-2,0 m-t. 
      A külszínen a Mák-patak gyakran eliszaposodik, és kellemet-
len kiöntéseket okoz. 
 

(A II., befejező részt a következő számunkban közöljük.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Robbantólyuk fúrása az egyik borsodi szénbányában, 1970-es évek. 


