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0 L V A S 6 I N K H 0 Z! 

Az uj evben uj kontosben lep a Tajekoztat6 az 
olvas6k ele. Ket evi tapasztalat utan azzal az el
batarozassal folytatjuk Tajekoztat6nkat, bogy mi
e lobb az eddiginel szorosabb kapcsolatot epittink 
ki a lap es az ipar erdeklodo dolgoz6i kozott. 

Ez tobb annal, amit a Tajekoztat6 cimlapjan a 
lap celjakent megjelolttink: azt ugyanis a Szerkesz
tobizottsag a sajat erejebol feltetleniil teljesite
ni tudjao Ahhoz azonban, hogy a Tajekoztat6 a ko
es .kavicsipari dolgoz6k osaladjanak organumava fej
lodjek,. olvas6ink szeleskori.i;. komoly segitsegere 
van sziiksegtink. Ahhoz az kell, hogy O'lvas6ink vele
menyt mondjanak a lapr61, megjegyzeseket fiizzenek 
annak kozlemenyeihez, alaki es tartalmi m6dositaso
kat javasoljanak es tamogassak munkankat akar a te
rliletiik esemenyeinek hireivel, akar a sajat munka
koriikben tapasztaltakr61 irt miiszaki vagy gazdasagi 
tartalmu tanulmanyaikkale 

Ilyen egyuttmiikodes mellett a Tajekoztat6 a_z 
ipar minden dolgoz6janak nelkiilozhetetlen baratja
va fog fejlodni. 

Ehhez a fejlodeshez megkaptuk az Egyesiiles 
teljes tamogatasat. Maris megemelhettiik a Tajekoz
tat6 peldanyszamat , hogy a lap tobb olvas6hoz el
juthasson es m6dunkban lesz - a torvenyszabta ke
re.tek kozott - honoralni mind en szerzoi segi tseget. 

Ugy erezzuk , hogy indokolt deriilatassal indul
hatunk az uj ev magunk ele tiizott f eladatainak meg
oldasara. 

A Szerkesztobizottsag 



•,' ================= 

1970 .1. sz' 

Szabo Elek: Reze~ancia vibrat r k ~likodese es telje-
si t e.nye 7 . 

Fere.n.czy Pal : !.iagyarersz agi kob•lnyailze ek sztal y•z6 
bereAdezesei nek tervezesi ir'nyelvei 
/II ~ resz/ 13 . 

Sza.ki.r' 5Jdal :» 61 
Erdely I re :Az aszfaltbet n3k adaleka..~yaga 
Kozgaz dasigi elet 
Hu._kave de l i hire 

1970. 2. szi;:i 

Brez vcsik F.: ..:z 1969 . evi Ko- es kavicssz'llitas k 
tq,p as z t al at ai 

Egry K.: ~ szak~ai. t vabbkepzes 

24 . 
35 . 
370 
38. 

5o 
13. 

Erdely I.: Egy k:Ulfoldi tan.ul :-. .nyut tapasztalatai 16 . 

- • fine h ©k ~szt ily 3z i sa vizira~Dal /Sz . E. / 19. 
Kassai Bela: l. Ko - es kavicsb..:.Lyiszat gazdas 'gi es 

to egszervezeti vezetoi~ek ertekezlete 25 . 
- A szakirad al~~bol 27 . 

1970 . 3. sz aa 

Kassai B.: 11 25 ev " 5. 
Brez vcsik F .: Teraeloi kapaci t as osszehang l 'sa 

kozept!vu piaci igeAyekkel 9 . 
ko- es kavicsipar IV . o teves terve a ek vit i ja /E.I. / 14. 

- Tanul~ ;:ay a bi.nyafal tiszti tasi :j.veleteihez alkal-
;:tazhat6 f elszerele sekrol /K . L. / 17. 

Erdely I . : A zuz gttko egy uj tulajdonsaga 25 . 
- A Kozepdmi. ~.ntuli Kob.'..nya V • .miszaki fej lesztes i 

pr...,gra.r.aja /E. I./ 26 ., 
- A.z Uzsai kcbinyaiize 2ii.is z aki fe jlesztese 1967- 69 . 

kozott /E . I . / 2s . 
- ' szakirodal ~b61 32. 

1 970 . 5 . sz.i 

Bevezeto /E.I. / 5. 
Bu0.a:'.16 r-y 3ela: Az uj ZUZ :> ttko ter ekszabv.:iny tervezett 

es a Vele kapcsolat S mtis za.ki es gazda-
S, gi kerdesek I. re SZ 6 . 

Va,i,da L.;.szl6 : Az uj zuz ttko ter.ae szabv i ny szeri.11ti KZ 
es NZ a.it.yag k elo:illi b.su!!ak eh' y tech-
,_ logiai eg ldisa 15. 

Kassai Bela: · Sz :.cialista un.kaversen.y 

.t. szaki.rodal ab61 
27 • 

30. 



Here.ndi Gyorgy : 

Buda;!ery Bela: 

- 2 -

1970 . 6. sz .il!1 

ko - es kavicsexp rt helyzete 

Az uj zuz ttk6 teraeks zabvany terve 
ze t es a vele kapcs3lat s Uszaki es 
g&z dasagi kerdesek II . 

- III . Szilik'tnyersaRyag K Afere cia Karl •vy Vary-ban 21 . 

Szablics Mih~ly: K6zetfur6gepekkel vegzett kiserletek 24. 

Erdely I re: · k6ba11yaszat helyzete es pr bleu 'i 33. 

1970 . 7 . sz' 

Szabo El ek : Korf3lya:ia tu zuzas telj esit1tenye 5. 

Buda!.'!.ery Bela: Uj zuz ttko ter ek szabvany tervezet es 
a vele '.: apcs ~lat s m'.iszaki es gazdas'gi 
kerdesek.III. 10 . 

Erdely I ,..e : Az uj zuz ttko ter ek szabv ny tervezet 
vit5ja 16 . 

Egry Kar oly: El elkedes a IV . oteves terv feladatair61 
es az k egl!l l dis, r61. 18q 

Erdely I re : 1 har:iadik iiszak /Vi tafaru I 23 . 

- l szakir dal ~ b61 

Kassai Bela : 

1970 . 8.sza~ , 1970 . 9. sz i 

Sz cialista unkavers eny 

Buda~ery Be la: Gepeszeti el g$nd l is k a IV . oteves terv 

25 . 

5 .. 

fe l adataiYal oss z eL~ggesben 8 . 

Er de ly I ·re : 

Hazzaszolas a har adik -1iszak kerde 
seihez /Vitaf6ru~/ 

Ket besz:.a~l6 

- A sz a.l<:ir dal o h61 

1970 .10 . szi 

Erdely I>ll!'e : Besz '~~l6 a X. Szilikitipari 

11. 

16. 

23 . 

K3~fereAci ar61 I . 5. 
Borocz J~~ s : H zz 'sz6l as a har adik ~iiszak kerdesei-

hez 1 4 . 

F. J . ..ll1g 1 kob' y · szati tapasztalahk 
- A szakir~dalenb61 

17. 
20 . 



- 3 -

1970 . 11. sz, 

Kassai Be la: Sz cialista ~unkaverseny ertekelese 
I-III. .negye devre 5 . 

- Epit68J.lyagipari Aut~ atizilasi K~nfer<ttcia Bo 

Speciilis Aut µatizilisi pr~ble ak a 
Ko - es Kavicsi::.:iarba.n 9. 

e: V'llalati inf r i ci6s rendszer :;.;.;...;;;....;~_..;;.=;.;;..:;:=. 

t v 'bbfejlesztese 1 2. 

~esza~ 16 a X. Szilikatipari K nfere ci->-
ar61 II . 20 . 

Erdely I re : 

- A szakircdal~~b61 27. 
33 . - Helyreigazi t ~ s 

1970 . 12. szaa 

Here~di Gyorgy : ~Ko-es Kavicsbiny'szok helyt'lltak az 
thvizvedele be.i~ es az ujraepi tesben 5. 

B6ta Fere c : Beszi~~l6 a fiatalek uzsabaAyai ke~fe-
re~ciaj 'r61 6 . 

Kassai Be l a : a Dl. oteves terv g~zdasjgi feladatai 
a K6..;;es Kavicsiparban 9 . 

Roth J eno : J.z epi t6ipari Aut::·-ati zi l asi K 11feren-
cia szak~ai erdekli eloadasai 22 . 

K ll ar Ervi A k rsze~J rabbantis id6szerli pr ble•ai 
Csehszl vaki 'ba.n 25 . 

Szabo Elek : Ket korszerU fi rH>tor l o bere aeees 29 . 

- · szakir~dal b61 36 . 



; Ures 

ta-
il 

Lal

,kuper 

cSan 

ra 
eto

loto-

n 

rint 

1,7 
kere

dcSge-

a 

pasz
t ele z

he ti 

anak 
ge-
rito
kocsi
tud 

K. 

1Uft) 
/ 

~ _,,:/ - " ' A K 0- ES 
KAVICSIPARI .. ' 
EGYESULES 

JUBILEUMI 
' SZAM 



E L 6 S Z 6 

Az allam.i ko- es kavicsbanyaszati iparag 25 eves fejlodese
nek osszefoglalo leirasat Razank Felszabadulasanak negyedszazados 
evforduloja tette idosze-rlive. 

A vallalkozas modszeret a szerteagazo sokretil osszefliggesek 
abrazolasanak megkiserlese helyett a lezajlott esemenyeknek a mli
szaki es gazdasagi fejlodes szemszogebol valo kovetese es az 

eredmenyek nagyvonalakban torteno vazlatos erzekeltetese jellem-
zi. 

Ilyen forman a fejl6des egy-egy felvillantott allomasa nemi 
bepillantast nyujt az iparag tortenetebe, mindazoknak akik maguk 
is reszesei voltak az esemenyeknek. Kello targyi alapot szolgal
tat az emlekek sokkal szinesebb es gazdagabb felidezesere. 

E gondolatok elorebocsatasaval nyujtjuk at iparagunk 25 eves 
tortenetenek osszefoglalasat. 

Gyurian Lajos 
tigyvezeto igazgato 



Ako mint epitoanyag osidok 6ta nagy szerepet jatszik az em
beriseg kulturtorteneteben es jelentosege az evezredek soran mind 
a mai napig nem csokkent, sot talan meg fokoz6dott. Mar az osem
ber is felhasznalta a kovet, melybol szerszamot es vedofegyvert 
keszitett sajat letfenntartasahoz az okorban es kozepkorban pedig 
monumentalis epitkezesek fontos anyaga volt. 

Napjainkban amikor uj tudomanyagak sztiletnek es egyre na
gyobb teret h6ditanak, az elektrombssag, a mtianyagok es az atom 
korszakaban a reptiloterek, kikotok, az 6riasi eromtivek es gatak. 
az ut es vasutepitesek hatalmas kosztikseglete, sok orszagban a 
ko es kavicsbanyaipar nagy mervti fellendtilesehez vezetett. 

Igy volt ez hazankban is, de elobb tul kellett jutni azon a 
melyponton ahova a masodik vilaghaboru taszitotta az orszagot. A 
legnagyobb anyagi veszteseg az ipart erte. Az ipari tizemek kapa
ci tasuknak csaknem a felet elvesztettek. Az 1943. ev vegen mtiko
do gyari jellegti tizemek 80 %-a haborus kart szenvedett, tobb mint 
12 szazalekuk teljesen megsemmistilt. 

A felszabadulassal - amelynek negyed szazados evfordulojat 
most tinnepeljtik - lehetove valt, hogy a magyar nep sajat kezebe 
vegye sorsanak iranyitasat es a munkasosztaly forradalmi partja
nak vezetesevel vegrehajtsa azt a demokratikus es szocialista 
atalakulast,melyet a tarsadalmi fejlodes mar regen napirendre 
ttizott. 

Az elnyomatas hosszu keserves evei utan orszagunk vegre sza
bad lett es a dolgoz6 tomegek - koztilk a ko es kavicsbanyaszok 
is - keztikbe vettek sorsuk iranyitasat. Eltiztek a banyak elerol 
a kizsakmanyol6 tokes tulajdonosokat es nagy munkalendtilettel, a 
jovobe vetett bizakodassal kezdtek a romok el·takaritasahoz, a ha
borus sebek begy6gyitasahoz es az alkot6 - teremto uj elet elin
ditasahoz. 

Az ujjaepites elso fazisaban nagy mennyisegti kore es kavics
ra volt az orszagnak szilksege, hogy az elpusztult hidakat, vasuti 
palyatesteket es kozutakat valarnint egyeb fontos letesitmenyeket 
mielobb helyre lehessen allitani es ezzel az orszag verkeringeset 
elindit.ani. 
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Raczmecskei 

granitbanya 
' Pecs-Bataszeki vasutvon?.lon teljesen I 

ilzemk~pesen felszere've 1930. jan. 1 

1-tol berbeadf\. Felszere!es cc3 j 
120 HP. Schmidt-N:choison gozgt:t~ : 
2 drb Compressor 8 drb. pneuma· 1· 

tikus furcval, 1 drb. VI. es 1 drb 
v. Ganz-k6H>ro, Szilard eoitmenyek I 
stb. Az evi kavicstermele:-> cca .

1 2-3000 vaggon, a termesk'5 terme· , 
Jcsi Jehetos61? korlatlan. A Mav. a i 
termeles %'' o at vesLi 2t C«il<i~ ! 
komoly szalcertO legalahb 30.0CO P. l 
t6kevel rendelkezo felekkel tar~y::.-1 
Junk. Ajanl~tokat kflriuk Sfrs.:ser: 
Vi:mos rt. Budapcs.~ VI.'. Szabolcs·u. j 

29. sz. kuldent. i 

Az ehhez szlikseges koanyag elo
alli tasa azonban csak nagyon vonta
tottan indulhatott meg mert maguk a 
banyak is elobb ujjaepitesre szorul
tak. A felszabadulast koveto evekben 
ugyanis a ko es kavicsbanyaszatot a 
haboru okozta karok mellett minden 
vonatkozasban alacsony fejlettsegi 
szinvonal jellemezte. A tokes rend
szerbol atvett banyak nagy resze el
avul t, hianyos berendezessel mliko
dott, termelesi technol6giaja sok ev
tizedes elmaradottsagu volt, szocia
lis ellatottsagr61 pedig egyaltalan 
nem lehetett beszelni. A legnagyobb 
erokifejtest igenylo munkakat kezi 
erovel vegeztek. 

A kotermelesnel pl. ismeretlen volt a kotr6gepek alkalmaza
sa, helyette a banyaudvarban a lerobbantott termeskonek az elo
~pri tasat, darabolasat es csillebe rakasat - a legnehezebb fizi
kai munkak egJiket - a bunkoz6 - pakol6k vegeztek. A kozet fura
sa, robbantasa, kis atmerojli (40-50 mm-es) es (22-26 kg-os) fu-
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r6kalapacsokkal fuTt 4-7 m. hosszu kamrazott fur6lyukakba helye
zett koncentralt toltetek felrobbantasaval tortent. A kezzel 

csillebe rakott zuznival6 termeskovet a zuz6mtibe vagy a kotelpa
lya, sikl6, iparvasut f6 gylijt6pontjara toltak, aszerint, hogy 

milyen volt az lizem gepi berendezesenek elrendezese 



A ko elsodleges zuzasara pofastaro es kartaro (kupos taro) 
gepeket alkalmaztak, de tabb banyaban ekkor meg kezzel tartek az 
utepiteshez szlikseges u.n. makadam kavet. A legnagyobb taro ak
koriban a X-es rendszamu gep volt. 

Az osztalyozas a mainal kevesebb frakci6ra tartent es erre 
hengerrostakat alkalmaztak. A ko utja a zuz6mtibe ahol csak lehe- " 
tett gravitacios volt, ahol pedig emelni ·kellett az anyagot, elo
szeretettel alkalmaztak a serleges elevatort. A vagonok megraka-
sat foleg silorekeszekbol surrantokkal kazvetlenlil vegeztek. A 
szallit6szalag hasznalata ismeretlen volt. Ilyen berendezesli lizeIIi 
hazankban ma mar joforman sehol sines 8 meg a nehany megmaradt 
kisebb jelentosegil kezi termelesli kobanya zuz6-osztalyoz6 es 
szallit6 berendezese is meglehetosen korszerlisitett. 

Az elmaradottsagnak ebbol az allapotab61 kellett a kivezeto 
utat meglatni, hogy a ko es kavicsbanyaszat elindulhasson a fel
emelkedesnek azon az utjan,amely a jelenlegi szinthez vezetett. 

A kezdeti szereny eroforrasok a meglevo koaprit6 es oszta
lyoz6 berendezesek, belso szallitoeszkazak es egyeb gepi felsze
relesek felujitasara es potlasara fordit6dtak es a tett intezke
desek csupan kezdetet jeleztek egy iparag forradalmi atalakula
sanak, mert a szamottevobb eredmenyek csak a kesobbi evekben 
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kezdtek megmutatkozni. Az akkori allapotokat j61 jellemzi az az 
osszehasonlitas, mely szerint az 1948. evi termeles nem erte el 
(97 %) az 1938-as utols6 beke ev 1,5 milli6 tonnas zuzottko ter
meleset. 

A :felszabadulast kozvetlentil koveto evekben (1945-48) a ko 
es kavicsbanyaszatrol mint iparagrol meg nem lehetett beszelni 
mert mtikodesevel szoros ossze:ftiggesben akkor meg nem :funkcional
tak - az iparagi jelleget ki:fejezo - olyan hatosagi szervezetek -
(pl. minisztP.riumi iparigazgat6sag, Orszagos BanyamUszaki Felli
gyeloseg stb.) amelyeknek az lett volna a :feladata, hogy atfog6 
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elvi iranyitast adjanak,vagy ki.ilonfele biztonsagi feltigyeletet, 
ellenorzest gyakoroljanak a banyaszati tevekenyseg felett. 

A tulajdonkeppeni fejlodes a kobany.:ik 1948. ev kozepen kez
dodo es 1949. ev vegere befejezodo allamositas utani evekben in
dult meg az elott soha nem latott mertekben. Ekkor vallalataink 
az ujonnan alakult ''Kobanyaipari Valla.latok Munkakozossege" el
nevezesti szervezetbe tomorUltek de tovabbra. is megtartottak on
all6sagukat a kinevezett vallalatvezet6k iranyitasaval. Roviddel 
ezutan 1949. januar 1-i visszamen6leges hatallya.l az allamositott 
k6banyakat - tizemi jelleggel - Kobanya.ipari Nemzeti Vcillalatba 
szerveztek,_ mely elnevezes kesobb Kobanya.ipari Vallalatra vegle
gestil t~ 
Az allarnositott kavicsba!lyak "Kavicsterme16 Egyestiles"-en beltil 
milkodtek. Ebben az idoben egy feltigyeleti szerv a KPM X. F6osz
taly iranyitasa mellett a ko es kavicsipar ket ktilon i.;paragat 
kepezett. 
Az 1951 evi atszervezes soran a felszamolt Kobanyaipari Vallalat
b61 18 onall6 vallalatot alakitottak, a kavicstermeles tovabbra 
is egyestilesen beltil folyt. A kozvetlen feltigyeletet es ~ranyi
tast akkor a KPM. tarca kereteben ujonnan szervezett XIV. ko es 
kavicsbanyaszati f6osztaly latta el, kozos feltigyeletet gyakorol
va ugy a kobanyak mint a ka.vicsbanyak felett. 

Az ujabb szervezes nem sokaig varatott magara mert 1952. I. 
1-tol az emlitett XIV-es foosztaly kivalt a KPM-bol es az akkor 
ujonnan letrehozott Epitoanyagipari Miniszterium J. Igazgat6saga
kent folytatta a szakfeltigyelet gyakorlasat. Iranyitas szempont
jab61 ide tartoztak a kobanyak a Magyarorszagi Kavicstermelok 
Egyestilese es az akkor mtikodo koipari Rt .. Szovjet vcillalat is. 
Ugyancsak e szervezeti valtozas folytan kertilt a J. sz. igazga
t6sag hataskorebe az :EM. Epitokofejto Troszt a hozza tartoz6 3 db 
vallalattal> valamint az ujonnan alakul t Kobanyaipari Gepjavi t6 
Valla.lat, . tovabba a Ko es Kavicsforgalm Vallalat,mely ut6bbi 
felligyeletet III. 1-el az Ertekesitesi es Ellatasi Igazgat6sag 
vette at. 

A szervezesi f olyamat ezzel meg korantsem fejezodott be mert 
az ev folyaman tovabbi atcsoportositasokra is sorkertilt. Tekin
tetbe veve . a ·banyailzemek foldrajzi szetszortsag[lt' az akkori 
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gazdasagpolitikai iranyzatoknak megfeleloen, a centralizacios 
szemlelet keriilt eloterbe es ennek megfeleloen harom kozepira
nyit6 jellegil troszt letesitese tortent. Egyidejfileg felsz-amo
lasra kerlilt a Magyarorszagi Kavicstermelo ES, az EM Kofejto 
Troszt es a Ko es Kavicsbanyaszati Beruhaz6 Vallalat. Ugyanakkor 
okt6ber 1-i hatallyalaz Igazgat6sag teljes iranyitasa ala kerlilt 
a Koipari Vallalat (korabban szovjet vallalat). 

Ezekben az evekben elert hatalmas fejlodes magyarazatat 
Partunk kezdemenyezo erejeben es a termelo eszkozoket birtokaba 
vevo munkasosztaly hallatlan lendlileteben talaljuk. 

A rohrunos fejlodes~ melynek elso szakasza 1953-ig tartott, 
a term.elekenyseg emelkedese nelkill ment vegbe, tovabbra is meg
-tartva "kezi termelesti" jelleget, melyben a. letszam a termeles
sel parhuzamosan nott. A termeles emelkedesenek elso nehany eve
ben az uzsai kobanya 1951-ben tortent megnyitasan kivlil semmi 
erdemleges kapacitasnovelo beruhazas nem tortent az iparban, 
megis a zuzottko termeles 

emelkedett. 

1949-ben 2.193.000 tonnara 
1950-ben 2.586.000 tonnara 
1951-ben 2.873.000 tonnara 

A kovetkezo evekben egymas utan leptek be a termelesbe azok 
a nagyobb beruhazasok amelyeket az iparag az allamositas utan fo
kozatosan meginditott. Igy a szobi rekonatrukci6, az uj nograd
kovesdi (berceli) k6banya, Tallya masodik zuz6mtive es kotelpalya
ja es nehany kisebb letesi tr.11eny. A zuzottk6 termeles tovabb emel
kedett, 1952-ben 3.596.000 tonnara es 1953-ban 3.622.000 tonnara. 

Itt kel.l emli test tenni az 1953 ev folyaman bekovetkezett 
es az egesz nepgazdasagot erinto atszervezesrol, melynek soran az 
Epitoanyagipari Miniszterium megszlint es a Ko es Kavicsipar EM. 
iranyi tasa ala kerlil t. Megszlintek az iparag terlileti .troszti 
szeryezetei es a meglevo vallalatok kozlil nehanynal osszevonaara 
kerlilt sor terilleti hovatartozas alapjan. Az osszevonas fokent 
az epitokof'ejto es kavicstermelo vallalatokat erintette, melyek 
egy-egy vallalatba tomorliltek. Az osszevonas utan 13-ra csokkent 
az iparag valla.latainak szama. 
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Visszaterve a tennelesre,: a korabbi e-vek fokozatos emelke
dese utan az 1954-tol 1957-ig terjedo idoben visszaeses kovetke
zett be. Ez egyertes kovetkezmenye volt anne.k a. belpolitikai val
sagnak amely a nehezipar .es gepipar gyors fejleszteset celul tu
zo felemelt I. oteves terv tulfeszitettsegebol ad6dott, s -vegUl 
is a beruhazasi keretek orszago·s megvonaaat vonta maga utan mely
nek kovetkezmenye erzekenyen erintette a mi iparagunkat is. Su
lyosbi totta a helyzetet az 1956-ban kirobbant ellenf'orradalmi la
zadas . 

Az emlitett okok miatt bekovetkezett megtorpanas utan a. fej
lesztes szilksegesseget indokoltnak lattB.k a felettes szervek es 
lehetove tettek - megfelelo beruhazasi keretek biztositasaval -
egy gyorsiltemil fejlodes folyamat meginditasat. Ez jelentette az 
iparagban a gepesites nagy kor.szakanak kezdetet amikor a minisz
teriumi iparigazgatosag iranyitasa mellett a banyak nagyaranyu 
gepesitese indult meg. 

A banyai termeles gepesitesere iranyu16 else hatekony se
gitseget a Szovjetuni6b61 1954-ben elohirnokkent erkezett 2 db 
Voronyezs kotr6gep jelentette, melyet az 1957-es evben kezdodo 
es a teljes gepesitesre torteno atallashoz szilkseges komplex 
termeles - atszervezes kovetett es amelynek zome lenyegeben 
1958-68-ig terjedo idoszakra esett. 
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A kavicsbanyak fejleszteset is celul tUzte a tavlati terv~ 
Ezen a teri.ileten azonban az indulasi bazis nem volt olyan ala
csony szinvonalu mint a kobanyaszatban,mert itt mar akkor is 
goztizemti gepesitett termeles folyt. (Istvankotr6, G6lem, stb.) 

A masodik 5 eves tervidoszakban az iparag a megelozo 2-3 
evben elinditott gepesitesi program eroteljes es kovetkezetes 
tovabbfolytatasa reven nagy fejlodesen ment kereszttil. 

Ot ev alatt kereken 360 millio Ft-ot forditott beruhazasok
ra az iparag, amelyek koztil a legjelent6sebbek a kovetkezok vol
tak: 

-A N6gradkovesd-Szanda-i beruhazas, 
-a Nagyharsanyi kobanya rekonstrukci6ja, 
-a Zalahalapi kobanya gepesitese es korszeri.isitese, 
-a tarcali kobanya bovite,ae es gepesite.se, 
-a .csepeli kavicsbanyaban letesitett kiserleti osztalyo-
-z6 berendezes tapasztalatai alapjan a nyekladhaza-i es 
-a delegyhaza-i osztalyoz6mti. 

A banyai belso szallito kapacitas novelese erdekeben 49 db 
3,5 m3-es1 51 db 6 m3-es domper,1 db Krupp tehergepkocsi beszer
zese tortent. Sor kerillt energiabazis es kozetfurasi kapacitas
bovitesre, valamint a nemes - zuzottk6 termeles novelese celja
b61 utantoro kapacitas bovitesere Tallyan es Szobon, valamint 
elotoresi kapacitas novelesere Uzsan, Nogradkovesden, Recsken, 
Tarcalon es Zalahalapon. 
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Emlitest erdemelt meg a lakossag jobb ellatasat celz6 s6e
kuti es egertihameri falaz6blokk ilzemek kapacitasbovitese, a 
leanyvari 9rlomti epitese, tovabba a sast6i gepesites. 

A munkakkal parhuzamosan a leggazdasagtalanabb es korszeriit
len Uzemek leallitasra kerliltek. 
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A vazolt beruhazasok eredmenyekent 1965 ev vegeig mintegy 
200 millio forintos brutt6 alloeszkozallomany novekedes tortent 
az iparban es ezzel az alloeszkozok brutt6 erteke 936 millio fo
rintra emelkedett. Az alloeszkozallomany novekedese folytan sza
mottevo elorehaladast ert el az iparag a term.eles gepesitese a 
nehez fizikai munka kiktiszobolese teren. 

Mig 1960-ban a kezzel es geppel termelt ko aranya kozel 50-
50 %-os volt, az eltelt 5 ev vegere elerte a 82 %-os gepesitett
segi fokot. 

2 ~.9rof/kon 

82% 91% 

/g65 

Az iparagra legjellemzobb es volumeneben legtekintelyesebb 
ket termeknek~ zuzottkonek es kavicsnak a bazis esztendo (1960) 
elert eredmenyevel szembeni eves termeles felfutasa pedig 1965-
ben 476 ezer to. zuzottko es 636 ezer m3 kavics volt·. A zuzott
kovon beltili nemesanyag (NZ 0-22) aranya megketszerezodott. 
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Ako- es kavicsbanyaszat fejlodesenek az allamositastol a II.ot
eves tervidoszak vegeig ismertetett f azisai a szamok idorendi 
sorrendjeben a kovetkez6keppen alakultak: 

Osszes Ebbol Osszes · ebbol Munkas letszam 
Ev k6 zuzott kavics oszt. ko kavics 

ezer to. ezer m3. fo ================================================================ 

1949 2916 2193 107 4506 300 

1950 3444 2586 826 5969 703 
1951 3867 2873 1421 6539 764 
1952 4497 3596 1818 6800 -959 
1953 4843 3622 1636 7735 874 
1954 3222 2186 1025 5190 595 
1955 3666 2602 1021 4811 497 
1956 3476 2463 1149 5126 602 

1957 4207 2992 1251 5808 520 
1958 4807 3531 1427 5427 472 
1959 5580 4291 1825 5746 579 
1960 6734 5480 2463 5832 592 
1961 6283 5110 2205 5072 530 
1962 7137 5974 2669 73 5235 524 
1963 6405 5378 2625 141 4604 539 
1964 7111 5870 2847 198 4398 589 
1965 7118 5956 3099 386 4276 589 

====================~=========================================== 

A szamszerlileg erzekeltetett fejlodes liteme termeszetesen 
nem volt toretlen)melyet az id6szakos visszaesesek majd az ugras
szerli novekedesek is jeleznek. 

A szamok tlikreben egyertelmlien megallapithat6 az a hatalmas 
fejlodes, amely az 1949-1965-ig eltelt idoszakra esett es amelyet 
a habo.rus karokat szenvedett banyak talpraallitasa es ujjaepitese 
utan elsodlegesen a teirmeles extenziv novelese a volumentaris 
szemlelet jellemzett. Ezt kovette az a nagyaranyu gepesitesi 
program, amelynek nagy resze a masodik oteves tervidoszak befe
jeztevel zarult es amely a banyai termeles gepesitesevel zomeben 
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megszlintette a rendkiviil nehez fizikai er6kifejtest igenyl6 kezi 
termelest es a termelesi technol6gia jelentos megvaltoztatasaval 
a ko es kavicsbanyasz dolgoz6knak emberhez melt6 munkakorlilme
nyeket teremtett es vegso f okon a termele'kenyse.g nagymervii emel
kede.sehez vezetett. 
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A II. 5 eves tervid6szakra es6 iparagi atszervezesek sora 
1951 januar 1-vel kezd6dott,. amikor a 8,9,10 szamu kobanya val
lalatok osszevonasra kerliltek uzsabanyai szekhellyel. Az 1. sza
mu Epit6k6fejt6 Vallalat megszilnt es reszben a K6farag6 es Epti
letszobraszipari Vallalatba, reszben az 1-3 szarnu Kobanya Valla
latokba olvadt be. 

Ezt kovette az 1963 evi atszervezes, melynek saran egy ko
zepiranyi t6 jellegti Troszt alakult Budapesti szekhellyel. Koz
vetlen iranyitasa ala kerlilt a ko es kavicsiparag 5 kobanya es 
1 kavicsbanya vallalata es a feltigyeletet tovabbi lepcsok kiik
tatasaval miniszterhelyettes gyakorolta. Ez a szervezeti forma 
amely 1967. december 31-ig volt ervenyben annyiban jelentett le
nyeges valtozast a korabbiakkal szemben, hogy az iranyitas ope
rativ jellege kerlilt eloterbe es a termeles gazdasagossaga erde
keben esszerli atcsoportositasokra nyilt lehet6seg a Troszton be
ltili vallalatok kozott. 

Az 1948-1967-ig terjed6 20 esztendo atszervezeseinek hate
konysagat a ko es kavicsbany8.k mtikodesenek eredmenyessege alap
jan vizsgalva, arra a megallapitasra kell jutni, hogy az ipar
igazgat6sagi (EM.9.) valamint azt kovet6 troszti iranyitasi for
ma bizonyult az eddigiek saran a legeredmenyesebbnek. Ugyanis a 
9. Igazgat6sag csekely letszamu de ann.9.l lelkesebb kollektiva
janak erdeme volt az iparag nagyaranyu gepesitesi programjanak 

~ keresz~tilvitele, mely hosszadalmas elvi harcok, sziv6s, kitart6 
ervelesek es meresz v8llalkozas aran valhatott csak val6ra es 
amelynek nyoman a banyasz dolgozok vegleg megszabadultak a leg
nehezebb fizikai erokifejtest igenylo munkaktol, a fejlodes 
extenziv jellege pedig mindinkabb intenziv format oltott. 

A kovetkez6 evekre fokozott hatast gyakorolt a III. oteves 
terv (1966-1970). Amig a korabbi evekre a kezdeti talpraallast 
koveto mennyisegi szemleiet, a termeles minden aron val6 novele
se volt a jellemz6, majd pedig a nehez fizikai munkak gepesite
senek - elismeresre melt6 - megval6sitasa, addig a kovetkezo 
evek minden terlileten val6 fejlodese uj kivanalmak ele allitot
ta az iparagat is. Alapveto kovetelmenykent lepett fel a terme-
les terjedelmenek tovabbi novelese mellett a minoseg fokozasa a 
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valasztek bovi te se' rriely sulyponti te:rmekeink (zuzottko' kavic-s) 
belso .szerkezeti osszetetelenek gyokeres megvaltoztatasat tette 
szliksegesse. 

Az igenyek reszletesebb vizsgilata megmutatta, hogy az al
talanos emelkedesen bellil hatalmas eltolodas varhat6 az erteke
sebb anyagok iranyaba, igy az u.n. NZ 0-22-es zuzalek es az osz
talyozott kavics iranyaban. A korszerli aszfalt es beton utak 
eloallitasa az egyes zuzottk6 szemszerkezetek korabbi felhaszna
lasi aranyaval szemben lenyegesen eltero igenyekkel jart. Ehhez 
hasonloan a magasepites terlileten is valasztekbeli igenyelteres 
volt tapasztalhat6, mely a beton - es vasbeton szerkezetek mino
segi fejlodese kovetkezteben az adalekanyagok felso szemcsenagy
saganak csokkenteset vonta maga utan. 

Az iparag egyeb hagyomanyos te:rmekei irant is megn6tt az 
erdeklodes. Emellett a meszk6 orlemenyek eloallitasanak novelese 
szinten elsorendii feladatta valt, tekintettel a hazgyari epitke
zesek homlokzatkepzesi igenyeire. 

Szamitasba kellett venni a szomszedos orszagok piaci lehe-
::.f,. 

tosegeit is, miutan az iparag export-tevekenysege_, biztat6 kez-
detkent a Csehszlovakiaba iranyu16 nyekladhazi kavicsszallita
sokkal 1965. evben megindult, es igen kedvezo devizahozammal 
jart. 

Az iparag kozponti es terlileti vezetoi gondosan osszehan
gol t tavlati fejlesztesi lrnncepci6k alapjan lattak hozza az el
hatarozott mliszaki fejleszt esek, beruhazasok vegrehajtaaahoz, 
hogy az elobbiekben vazolt piaci igenyeket kozmegelegedesre ki
elegithessek. 

A III. 5 eves tervidoszak folyaman az alabbi osszegeket hasznal
tuk fel fejlesztesre : 

1966 
1967 
1968 
1 969 
1970 varh. 

milli6 f orint 

94,4 
125,9 

97,3 
220,0 
255,_0 

- __ • ..__ ~J • - - -- --- -- ·---- --- ------ - -
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A jelzett osszegek felhasznalasaval a kovetkez6 fontosabb fej
leszteseket valositotta meg az iparag: 

A soskuti falazoblokkgyartast, az egertihameri banyanyitast, 
ugyancsak falaz6blokk gyartas celjara, a bodrogkereszturi banya
bovi tes.t a kobanya mellett letestilt betonelemgyar adalekanyaggal 
torten6 ellatasa celjab61. 

A minosegi kavicstermeles b6vitese erdekeben Delegyhazan 
kavicsmos6 es osztalyozomtivet, a nagyharsanyi orlomtivet, mely
nek termelvenyei irant jugoszlav piaci erdeklodes mutatkozik. A 
hegyeshalomi kavicsmos6 es osztalyoz6 berendezest, a szobi k6-
banyaban a X-es tor6 banyai· kihelyez~st. 

-Az adalekanyag javitasa celjabol: 
-a Pestvideki Kobanya Vallalatnal Symons IV.taro, 
-a Kozepdunantuli Kobanya Vallalatnal XV-os tor6 beepitese, 
-a nyekladhazi melykotras megvalositasat, 
-a Hatvani uj kavicsbanyat es a 
-gyekenyesi Mohr kotr6t. 

Az eddig ismertetett fejlesztes a harmadik oteves terv elso 
ket esztendejeben valosult meg. 

Az 1968-as esztend6 jelentette a kezdetet annak a nagysza
basu valalkozasnak, mely a nepgazdasag minden terliletere kiter
jed6 hatallyal a gazdasagi iranyitas mechanizmusanak reformjat 
ttizte celul. Lenyegeben a kozpontositott terviranyitas rendsze
renek helyebe az onall6 vallalati gazdalkodast, a termelok es 
fogyaszt6k kozvetlen piaci kapcsolatainak er6teljes kibontakoz
tatasat helyezte. 

Ennek megfeleloen az iparagban is lenyeges szervezeti val
tozasokra kerlil t sbr. A meglev6 6 k6 es kavicsipari vallalat a 
troszti kotelek megsztintetesevel az EM Miniszter altal elren
delt es 5 evi idotartamra letrehozott Egyesillesbe tomorlilt. Nap
jainkban a ko es kavicsiparag ebben a szervezeti formaban gaz
dalkodik. 

1968 evtol donto fordulat kovetkezett be a fejlesztesek 
teren is. A vallalati onallosag megteremtesevel egyidoben meg
sztintek az allami er6f orrasb61 kozpontilag rendelkezesre bocsa
t ott beruhazasi keretek. A vallalatoknak most mar sajat erofor
rasaikra es ktilonboz6 idotartamu banki hitelekre tamaszkodva 
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kell megval6sitani fejleszteseiket. Ennek megfeleloen a koes 
kavicsbanyaszatban is uj alapokra helyezodott a beruhazasok meg
val6si tasanak m6dszere. Az atallas kezdeti nehezsegei napjaink
ban is ereztetik hatasukat, hiszen a mechanizmus szempontjab61 
meg csak a kezdet kezdeten allunk. 

A Ko es Kavicsipari Egyesiilesen, mint uj szervezeti forman 
beliil miikodo tagvallalataink a megszigoritott penziigyi helyzet
tel szembenezve, batran kezdemenyeztek mindazon fejlesztesek el
inditasat. melyeket a nepgazdasag erdekei a piaci igenyekkel . 
osszhangban diktalnak. A feliigyeleti szerv tamogatasat igenybe
veve hosszulejaratu hitelek es allami dotaci6k megadasa. irant 
folyamodtak. Tabb kevesebb eredmennyel megindultak a legsziikse
gesebb fejlesztesek, nehanynak az elbiralasa pedig,melyek mar a 
legkozelebbi jovo ujszerii igenyeinek (kubisztikus szemcsealaku 
nemeszuzalek) kielegiteset tiizik celul es elinditasuk valamint 
befejezesiik elorelathat6lag mar a negyedik oteves tervidoszakra 
fog esni, most van folyamatban. 

1968 ev folyaman a megvaltozott gazdasagi kornyezetben foly- I 

tat6dtak a fejlesztesek1melyek koziil emlitest erdemel: 

A N6gradkovesd-Bercel-i banya rekonstrukci61 mely a korabbi 
kimeriilo banyaresz p6tlasat szolgalja, a tallyai rekonstrukci6, 
a zuzottko termeles korabbi szintjet tartva a minosegi anyag 
termelesenek fokozasat celozza, a recski banyai rekonstrukci6, 
mely a termeles gepesitesevel jelent6s kapacitas novekedest ered
menyez, a nemahegyi atrendezes, a csepeli iizem rekonstrukci6ja
nak kezdese, a gyekenyesi eloosztalyoz6 kezdese, az artandi uj 
kavicslizem, valamint nyekladhaza II. banya korszeriisitesenek kez
dese es az 1969. evben indult polgardi rekonstrukci6. 

Az ismertetett legfontosabb fejlesztesek mellett az iparag 
terlileten szamos egyeb kisebb jelent6segli, de az iparag fejlodese 
szempontjab61 elengedhetetleniil sziikseges fejlesztes, korszerlisi
tes van folyamatban. 

Nern lenne teljes a k6banyaszat elmult eveire visszatekinto 
kepi ha nem emlitenenk nehany · o1yan konkret mliszaki. jellegli fej
lesztest es .technol6giai valtozast,mely az ismertetett eredme
nyekre vezetett. Ezek a kovetkezok voltak: 
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A tomeges termeles kovetkezteben a sziklafalak elorehalada
sa rendkiviil meggyorsult. Ezert a banyatetok gepi uton torteno 
letakaritasa fontos feladatta valt. Ezt nehany jelent6s nagyiize
mlinkben sikeresen meg is oldottak, hatra van meg azonban e mod
szer szeleskoril alkalmazasanak bevezetese. Ugyancsak a tomegter
melessel jar egyiitt a nagytomegli kojovesztesi eljaras is, mely
nek ket fo formaja fejlodott ki az iparagban. A nagykamras rob
bantas es az oszlopos furasrobbantas modszere. Nagy - es kozep
lizemeink mindegyike - a k6zet adottsagai es strukturaja szerint -
valamelyik m6dszert rendszeresen alkalmazza. 

A k6felszedest villamos, vagy Diesel lizemli kanalas kotr6-
gepek vegzik, melyeknek ket fotipusa valt be a legjobban: a 
Voronyezs E 1251-52 es a Skoda E 25. A lerobbantott termesko 
szallitasa az lizem nagysaga es a szallitasi tavolsag szerint 
tobbnyire 7,12, es 27 tonnas domperekkel, egy-ket helyen homlok
rakod6 gepekkel tortenik. 

Az el6tor6k a nagyiizemekben XII. vagy XV., nagysagrendliek. 
Az utantorok szinte kizarolag Symons 4 es 5 1/2-es tipusuak, az 
osztalyoz6 szitak mar a legtobb helyen lengosulyu vibratorok, de 
Uzsan es Zalahalapon mar rezonancia vibratorok is dolgoznak. 

Ujabban a kubisztikus szemcsealaku KZ toret eloallitasara, 
Zalahalapon francia gyartmanyu Babbitless es Nyugatnemet Humboldt 
finomtoro keri.ilt beepitesre, es a nagyiizemek szamara most keszlil 
egy atfog6 un. KZ program. A keszaru vagonbarakasa szallit6sza
laggal tortenik. 

Szolni kell meg az automatizalasr61, amellyel az iparilag 
fejlett orszagokban a technika minden terilleten talalkozunk. Az 
automatizalas el6nyeit nem lehet tagadni, ez azonban csak a komp
lex gepesites, a berendezesek es gepek kifogastalan mliszaki .alla
pota, a beepitett automatika elemek megbizhat6saga es a kello 
szakertelemme·l rendelkezo kezel6 szemelyzet jelenlete eseten mu
tatkozik. Az 1963. 6ta nehany lizemlinkbe beepitett automatika 
elem, elektromagneses adagol6, silo szintjelz6, szalagmerleg stb. 
gyorsan meghibasodott es sok bosszusagot okozott. Ehhez az ujt61 
val6 idegenkedes, a helyenkenti hozza nem ertes, feltiletes vele
meny es itelet-alkotas is jocskan hozzajarult~ Igy az aranylag 
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koran megtett kezdo lepesek nem folytat6dtak, es az egesz auto
matizalas vontatottan halad, vagy eppen egyhelyben topog. Ezt a 
kerdest pedig feltetlenill meg kell oldani, mert enelkill sem a 
milszaki fejlettseg, sem a j6min6segii kesztermek-gyartas terille
ten nem lehet tovabbjutni. 

A kavicstermeles terilleten az elmult evtizedekben, szinten 
nagyot lepett elore az iparag. A korabbi Tederlancos, meritek
letras, parton, vaganyon mozg6 nehez kotr6k eltilntek, helyilkbe 
herny6talpas, ven6vedres, vagy markol6s parti kotr6k, vederlan
cos es markol6s usz6kotr6k leptek, sot emellett a nyekladhazi 
kavicsbanyakban ket darab hidropneumatikus usz6kotr6 is dolgozik. 
A kitermelt nyerskavics nagyobb resze ma meg qsztalyozatlanul 
kerill a vagonokba, de minden Uzemben milkodik mar egy-egy oszta
lyoz6berendezes is. E teren van meg tennival6 es megoldasra var 
a kavicsmosas es tores szeleskoril kiterjesztese is, tovabba a 
0-3 mm-es finomhomok nedves osztalyozasa, korszeri.i ellenaramu 
berendezesekkel. Az automatizalas tekinteteben a kavicsbanyakra 
ugyan azok mondhat6k, azzal a killonbseggel, hogy a "nehez" Uzemi 
korlilmenyek kozott itt elso helyen nem a por, hanem a nedvesseg 
a11. 

A milszaki fejlodesrol es technol6giai valtozasr61 nyujtott 
atfog6 kep teljessegehez tartozik szocialis letesitmenyek rovid 
bemutatasa is. 

Ezen a teren rendkivill sok tennival6 harult az allami ipar 
vezetoire, mert a felszabadulas utani evekben atvett banyakban 
szocialis letesitmenyekrol aligha lehetett beszelni. A mult bil
neinek felszamolasa azonban nem tortenhetett egyik napr61 a ma
sikra. 
Az iparag illetekeseinek sok penzilgyi nehezseggel kellett szem
benezniok ebben az idoben, es nem egy esetben kenyszerliltek arra, 
hogy - lagjobb akaratuk ellenere is - csak a termeles novelese
nek mindent megelozo szempontjait vehettek figyelembe, az anyagi 
forrasok elegtelensege miatt. 

A fennallo nehezsegeken elobb-ut6bb tuljutva a 60-as evek 
elejeig a banyak legnagyobb reszeben Uzemi oltozok, mosd6k, filr
dok, etkezdek letesill tek. A lak6telep:-1etesi tmenyei kozill ki kell 
emelnilnk az uzsai kulturkombinatot, mely mereteinel, modern fel-

27 



J 

szereltsegenel es tetszetos kivetelenel fogva fovarosi szinvona ... 
lu es a banyai dolgozok kulturalis felemelkedeset kitlinoen szol
galja. 

Az iparagban vegrehajtott gepesitesek - amint arrol mar sok 
szo esett - aiapv~t6en megvaltoztattak a hagyomanyos technologi
akat, s ez ujfajta a korabbiaktol elter6 szakmunkas garda kiala
kitasat igenyelte. Ennek megfelel6en Uzsan es Tarcalon nehezgep
kezeloi tanfolyamok indultak, amelyeken kotrogepeszeket, dompe
reseket, furos szakembereket kepeznek ki. 

A technologiai folyamatok es gepi berendezesek vonatkozasaban -
a harmadik oteves tervid6szakban lezajlott esemenyek - ismerte
tese utan vesslink egy pillantast a szamszerli adatokra: 

Megnevezes: M.e. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. program 
==================·============================================= 

Osszes ko 
menny. 
ebbol: 
zuzottko 
zuzottk6b61 
nemesanyag 

Osszes: 
kavics 
ebbol: 
oszt. 

Munkasletszam: 
ko 
kavics 

e.to. 

e.to. 

e. to. 

e.m3. 

e .m3. 

f o 
ro 

1 munkas fore eso 
termeles mennyisege 

7870 

6757 

1792 

3532 

603 

4286 
641 

k6 to 1836 
kavics m3 5510 

Elert nyereseg 
tomeg mill. Ft. 75,1 

8608 

7453 

2449 

4160 

650 

4334 
690 

1986 
6029 

80,3 

8039 

7032 

2667 

4442 

822 

4265 
758 

1885 
5860 

80,0 

7356 

6472 

2454 

4462 

845 

3964 
846 

1856 
5274 

10,6 

8400 

7300 

3100 

5200 

1100 

4153 
1011 

2023 

5144 

93,0 

==:======================================================·====== 

Az eddig elmondottakat jol szemlelteti az iparag fejlodeset 
5 eves ciklusokban bemutato grafikon. 

28 



' • ' ' s ' . 
~ 
i 
.~ 

~ 

I ~ -u 
I 

~ 0 
~ 
~ 

~ 
-(S 

z1 I 

~ 
\O • I ,..s::: -o 
~ --- ~ <;:;::) ~ ~~~ 

~ -a .~ ~ I 

~:n~~~ _c: Q) 0\ 
·:; ~ a; ~ ~ 

c::s -cu <n ~ .. 
~ .3 0 - >< 
~ ~ ~ li cu 

~ 
'1j 

~ 8 ::::::: -cu -& I "> ..__ 

I I 
I I • 
I I • 
I I 

~-
~ 

' • ' • \ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

4~. rraf'ikon 

l 
] 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
( 
\ 

\ \ 
\ 

\ \ 
\ \ 

• 
\ 

' 
\ ., 

• 
\ 

~ ~ .... 

~ 
~ 

~ ...... 

a 
~ 

~ ....... 

29 



A varakozasnak megfeleloen banyaink -j61 felkesztiltek az uj 
mechanizmusra, nem rajtuk mullott, hogy az 1968-as ev masodik 
feletol az eredmenyek visszaesese kovetkezett be. Ugyanis az 
iparag termekeit felhasznal6 nepgazdasagi agaknal, elsosorban az 
utiigyi szerveknel az el6z6 evrol athuz6d6 hitelek tovabbvitele
nek felftiggesztese jelentosen csokkentette az 1968 evi kosziik
segleteket, ebbol ad6d6an az iparag terrnelo kapacitasanak egy 
resze atmenetileg kihasznalhatatlanna valt. 1969 evben a nehez
segek tovabb folytat6dtak es ezert az evvegi eredmenyek ismet a 
varakozas alatt rnaradtak. 

A mult es jelen elemzese utan emlitest kell tenni azokr61 
a nagyaranyu fejlesztesi el6kesztiletekr61, melyek az elkovetke
zend6 5 esztendo tavlati igenyein alapulnak es megval6sitasukra 
a IV. 5 eves tervidoszakban kerlil sor. 

A felmert igenyek legfontosabb jellemzo ad{l.tai a kovetke-
z6k: ·__, 

Megnevezes: M.e. 1975. vegeig varhat6 

===========~==================~================================ 

Zuzottk6 

ebbol: NZ - KZ 

Kavics 

ebbol: 
osztalyozott es 
minosegile-g javi tott 

e.to. 

e.to. 

e.mJ. 

e.mJ. 

1o.500 

5.900 

8.500 

4.600 
=============================;==~====================~========== 

Ezen igenyek kielegitesere a kovetkez6 fejle-sztesi elkep
zelesek kerliltek kidolgozasra, es megval6sitasukra az allarni 
hitelnyujtasok es dotaciok merteketol ftiggoen kerlil sor. 

30 

Me~ 

MegJ 
ci ti 
sa i 

Qj_j 
Kara 
Szot 
Misk 
uj t 

Tran 
iizem 

U.i k 

1 '2' 
iizem 
I-II 
es 2 

ossz: 
====: 

Miiszi 

nak: 
fogl< 

.Asvar 

magft 
tromc 

Meddc 

tasa 
keri.il 
tepo
kotro 



1 9 7 5 • e y b e n 
Megnevezes: M.e. 

zuzottko ka.vics 
==================z=:========================================== 

Meglevo Uzemek kapa
ci tasanak szinttarta-
sa folytan. e.to. 

U,j fejlesztesek: 
Karancsi banya 

Szobi kitelepites 
Miskolc kornyeki 
uj banya 
Transzportabilis 
Uzem 

Uj kavicsbanyak: 
1,2,J,4,5, s z.mobil , 
Uzemek 
I-II. dunai Uzemek 
es 2 db telepitett 

OSSZESEN: 

" 
It 

" 

" 

e.mJ. 

e.to. 

7.500 

650 

700 

1.000 

650 n 

1o.500 

5.900 

2.300 

8 . 200 

================================--========-===-===========-=====-===== 

Mi.iszaki perspektiva 

A negyedik oteves terv soran az iparag mliszaki szinvonala
nak fejlodeset nagy vonalakban a kovetkezok szerint lehet ossze
foglalni: 

Asvanyvagyon kutatas: 

A kokeszletek geol6giai feltarasara az eddig alkalmazott 
magfurasos eljaras helyett korszerli, gyors geofizikai, geoelek
tromos stb. m6dszerek gyakorlati alkalmazasat kell bevezetni. 

Meddoletakaritas: 

A kobanyak tetolefedese, valamint a kavicsretegek letakari
tasa a vilagszerte legelterjedtebb m6dszerekkel tortenik. Nern 

kerlilt azonban meg bevezetesre s ezert megoldasra var a szikla
tepo-szerelekes dozer illetve forg6gemli markol6 szerelekes usz6-
kotr6 alkalmazasa. 
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A kitermelesben alkalmazott ktilonboz6 tipusu kanalas kot

r6k es domperek mellett a jovoben szamitasba kell venni a ktil
foldon is j6 eredmennyel alkalmazott mozgekony gumikerekes .hom
lokrak6d6kat, valamint az olyan mobil el6tor6mtiveket melyek re
ven a domperes szallitast szalagrendszerrel lehet helyettesite-
ni. 

Elozuzas-meddolevalasztas: 

A k6banyakban jelenleg kizar6lagos a X-XII.-XV. nagysagu 
pofas el6tor6k alkalmazasa ami a celnak megfelel, de megjegyzen
do, hogy ktilfoldon meszkoben mar szinte altalanos a ropit6tor6 
alkalmazasa. A meddolevalasztasra ktilonboz6 vibratorok nem mond
hat6k kielegitonek, foleg nedves idoszakban. Megvizsgaland6 mas 
tipusok alkalmazasanak lehet6sege (pl. ktilonfele gorg6s, bordas
gorgos, tarcsas szerkezet stb.). 

utantores 

Ako es kavics utantoresben jelenleg altalanos a Symons 
torok es granulatorok alkalmazasa. Foglalkozni kell a tovabbi
akban olyan geptipusok beallitasanak kerdesevel melyek az uj 
szabvany szempontjab61 mtiszaki es gazdasagi optimumot adnak. 

Osztalyozas: 

A zuzottko es kavicsfrakci6k osztalyozasa az tizemelo vib
racios sikrostakkal es Binder rezonancia-szitakkal altalanosan 
megoldottnak tekinthet6 az 5 millimeteres meretig. 

A kavicsfeldolgozo tizemek vizes technol6giat alkalmaznak, 
ezzel a 0/3-tol J/5 mm-es frakciok is kello elesseggel szetva
laszthatok a binder szitan. Nines azonban kielegitoen megoldva 
ez a feladat a szaraz technol6giaval dolgozo kobanya tizemekben •. 
Ezen a tertileten elo kell iranyozni a fejlesztest. 

Belso szallitas, deponalas: 

Az tizemreszek kozotti belso szallitas eszkozeivel egyezoen 
vilagszerte hasonlo berendezesek kertilnek alkalmazasra, a ten-
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dencia a folyamatos lizernmenet. Ennek megfelel6eri a szalagok al
kalmazasa keriil el6terbe. A keszaru deponalasa f6kepp felszed6 
alagutas rendszerrel tortenik ami a maga nemeben j6 megoldas. 

Vertikalis Uzemek: 

Fejlett ipari orszagokban igen elterjedt, hogy kobanya 
lizemhez csatlakozva aszfaltkever6; kavicsosztalyozohoz csatla
kozva pedig transzportbeton Uzemet letesitenek mely helyben ve
telezi az adalekanyagot s maga_sabb rendli termeket alli t el6 • Ez 
a tendencia a hazai lizemekben is ervenyeslil ma mar tobb helyen . 
mlikodik espedig igen jo gazdasagi eredmennyel. 
Ilyen vertikalis lizem mlikodik pl: Tarcalon, Tallyan aszfaltkeve
r6 eplil, Csepelen transzportbeton iizem mlikodik, . es tervbe van 
veve tobbnek a letesitese. 

Mobil lizemek: 

A k6 es kavicsiparban jelenleg nincs?nek mobil vagy transz
portabilis lizemek. Az elkovetkezend6 evekben celul kell tliznlink, 
ilyen lizemek mlikodteteset is. 

Aut6matizaci6: 

A fejlett ipari allamok k6 es kavicsipari lizemei nagy mer
tekben automatizaltak. 
Iparagunkban az automatizalas meglehet6sen lassu litemben halad. 
Ennek okait a korabbiakban ismertettlik. A felsorolt akadalyoz6 
tenyez6k termeszetesen leki.i~zdhetok, am.ire van is torekves. 

A most vazolt fejlesztesekkel az iparag a negyedik oteves 
tervidoszakban lenyeges minosegi fejlodesen fog keresztliimen:rii. 
Az idevag6 hazai erofesziteseket hasznosan segitik azo~ az ered
menyek, melyeket a kozvetlen iparagi egylittmlikodesben resztvev6 
szocialista allamok - Bulgaria, Csehszlovakia, Lengyelorszag, 
NDK, - tarsiparaban elernek. Az 1970-tol eletbelep6 kozvetlen 
ketoldalu tudomanyos-mliszaki es gazdasagi egylittmlikodes novelni 
fogja az eddig is hasznos tapasztalatcsere es informacios munka 
hatekonysagat. 
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25 ev fejlodesenek torteneti osszefoglal6jab61 kitlinik, hogy 

6 ko es kavicsbanyaszat el6tt nagy perspektivak allnak a kozuti 
torgalom gyors litemli novekedese, a hazgyarak nagylizemi termelese 
nyoman gomba m6dra szaporod6 lak6telepek egyre emelkedo epito
anyag igenye kovetkezteben. De a mindinkabb terebelyesed6 u.n. 
klilgazdasagi kapcsolatok is ujabb es ujabb es egyre igenyesebb 
feladatok ele allitjak az iparag dolgoz6it. Megis ugy erezzlik, 
hogy a jelenlegi helyzet - az elmult evek sok kozdelmes eredme

nye tlikreben - nem ad aggodalomra okot. Latszik a fejlodes, ori
asi a haladas,de megallni egy pillanatra sem szabad. A rohan6 

vilag igen eles versenyt diktal es ebb61 m.i sem maradhatunk ki 
mert a megallas egyenlo lenne a visszaesessel. 

Mint ahogyan a multban is mindig megtalaltuk a legfontosabb 
tennival6k sorrendjet, a jovoben is keresni fogjuk a m6dszert,az 
eszkozt es a kett6t egybefoglal6 megoldast, mely biztositani 
fogja az iparag tovabbi toretlen fejlodeset, szocialista tarsa

dalmunk javara. 
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