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A j á n l á s 
 
     A világgazdasági szerkezetváltás következtében a hagyományos ne-
hézipari vidékek mindenütt válságba sodródtak, a bányák és a kohászati 
üzemek többségét be kellett zárni, nagyfokú munkanélküliség alakult ki. 
A zsugorodó vagy megszűnő ágazatok hatalmas – épületekből, berende-
zésekből, gépekből és eszközökből álló – ipari örökséget hagytak hátra, 
amelyre bizonytalan sors vár, többnyire a pusztulás. Pedig az ipari örök-
ség sok szempontból értékes a közösség számára. Elsősorban azért, mert 
egy történelmi korszak emlékeként a hozzá érzelmileg kötődő embercso-
portok számára lehetővé teszi identitásuk megőrzését annak ellenére, 
hogy a munkahelyüket elvesztették, de azért is, mert megalapozott újra-
hasznosítása révén képes elősegíteni a gazdasági problémák megoldását. 
A lerombolás és megsemmisítés helyett az ipari örökség megóvására tö-
rekszik a különféle tudományterületek és intézmények együttműködésén 
alapuló ipari örökségvédelem, más néven – a nyugati tudományosságból 
vett szakkifejezéssel – az iparrégészet. Legfontosabb eszköze a nyilván-
tartás, amely az ipari örökség alkotóelemeinek a feltárásán és dokumen-
tálásán alapul, s lehetővé teszi az értékek számbavételét. Magyarorszá-
gon még nem készült el ipari örökségünk katasztere, ezért Garami Evelin 
úttörő feladatra vállalkozott, amikor a Miskolci Egyetem történelem sza-
kos hallgatójaként a szintén válság sújtotta borsodi iparvidék egyik fon-
tos ipartelepe, a volt rudabányai vasércdúsító-mű iparrégészeti nyilván-
tartásának az elkészítését és az üzem történetének a rövid áttekintését vá-
lasztotta szakdolgozata témájául. Kutatási nehézségekkel és forráshiány-
nyal küszködve, nagy kitartással végezte munkáját, amelynek eredménye 
most nyomtatásban is olvashatóvá válik az Érc- és Ásványbányászati 
Múzeum jóvoltából. A rudabányai vasércdúsító-mű a szocialista gazda-
ságpolitika kiemelt alkotása volt, jellegzetes épületei és berendezései egy 
félévszázadon át hozzátartoztak a Rudabánya környéki táj képéhez, de 
megőrzésükre az üzem alaptevékenységének a megszüntetése után, úgy 
látszik, nincs lehetőség. Garami Evelin tanulmánya azonban mégis bizto-
sítja, hogy a dúsítómű tárgyi öröksége legalább dokumentációban fenn-
maradjon, felhívja a figyelmet a még látható értékekre, és további kuta-
tásra ösztönöz. 
 
Miskolc, 2005. március 9-én 
 
        Németh Györgyi 
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B e v e z e t é s 

 
     Az 1950-es években a nagymérvű nehézipar-fejlesztést erőltető 
szocialista gazdaságpolitika eredményeként számos új ipari léte-
sítmény épült hazánkban. Az ekkor megvalósított három legna-
gyobb nehézipari beruházás egyike a rudabányai vasércdúsító-mű 
volt.  
     Tanulmányom – amely eredetileg egyetemi szakdolgozatnak 
készült – elsődleges célja „a vas és acél országa” kiépítésében, il-
letve a 20. század második felének ipartörténetében fontos szere-
pet játszó üzem keletkezési körülményeinek, építésének és üzem-
be helyezésének, valamint szerves és kiegészítő épületeinek, fő 
műszaki berendezéseinek a bemutatása, dokumentálása. Teszem 
mindezt a gazdaság- és a technikatörténet, illetve az ezek határ-
mezsgyéjén fekvő – s mintegy az említett tudományágak össze-
függését megvilágító, történelmi ismereteink elmélyítését szolgáló 
– iparrégészet feladatának, célkitűzésének megfelelően. Mivel dol-
gozatom témája egy napjainkban már nem működő, s csak részle-
teiben meglevő üzem históriája, a teljesség kedvéért foglalkozom 
a dúsítómű teljes üzemmenetének megindulása utáni időszakkal, 
vagyis Rudabánya ipari tevékenységének 1960-as, 70-es évekbeli 
bővülésével, majd az üzem bezárásához vezető gazdaságpolitikai 
eseményekkel, s ennek a jelenre kiható következményeivel is. Ez 
az áttekintés azonban – a munka elsődleges céljának és jellegének 
megfelelően – csak vázlatos lehet. 
     Témaválasztásomat elsősorban a Rudabányához és iparához 
való családi kötődésem, illetve az a meglátásom indokolta, hogy a 
20. századi Rudabányának és a település képét, valamint lakóinak 
életét is nagymértékben megváltoztató ércelőkészítő-művének a 
magyar gazdaságban és általában történelmünkben betöltött szere-
pe mind a szakemberek körében, mind pedig a köztudatban mél-
tánytalanul feledésbe merült. Ennek okát leginkább a rendelkezés-
re álló források kis számában, illetve azok rendezetlenségében ke-
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reshetjük, ami a téma kutatását nehézzé és időigényessé teszi. A 
dúsítóműre vonatkozó, még nem kiselejtezett iratok ugyanis az 
üzem egykori irattárában kaotikus rendetlenségben találhatók meg, 
a Magyar Országos Levéltárban és a Borsod–Abaúj–Zemplén Me-
gyei Levéltárban fellelhető dokumentumok mennyisége pedig egy 
ilyen jellegű munka megírásához nem elegendő. Ezért dolgoza-
tomban az elérhető levéltári források és a főként gazdasági jellegű 
művek, rövidebb tanulmányok és korabeli újságcikkek mellett – 
leginkább az üzem egykori épületeit bemutató fejezetben – nagy-
részt a dúsító hajdani főmérnökének és alkalmazottainak szóbeli 
közléseire voltam kénytelen hagyatkozni. 
     Tanulmányom mindeddig az egyetlen összefoglaló jellegű mun-
ka a vasércdúsító-mű történetéről, ebből a szempontból tehát az 
ipartörténeti és iparrégészeti irodalomban hiánypótlónak mondha-
tó. A későbbiekben adalékul szolgálhat mindazok számára, akik 
Rudabánya vagy konkrétan a vasércdúsító-mű történetével bőveb-
ben kívánnak foglalkozni. A település 20. századi ipari tevékeny-
ségére vonatkozó eddigi ismereteink kiszélesítését szolgálná, ha 
rendezésre kerülnének a rudabányai irattárban még meglevő anya-
gok. Feltételezésem szerint témánk szempontjából sok újdonság-
gal szolgálhat az Országos Tervhivatal iratanyaga, melyet a Ma-
gyar Országos Levéltárban őriznek, de mivel anyaggyűjtésem ide-
jén éppen rendezés alatt állt, sajnos nem volt módom az átvizsgá-
lására. Remélem, hogy a közeljövőben majd erre is sor kerülhet. 
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I. Az iparrégészet fogalma és feladata 

 
     Az iparrégészet meglehetősen újkeletű kifejezés, hiszen az 
1950-es években született meg az ipari forradalom hazájában, 
Nagy-Britanniában. A fogalmat valószínűleg Donald Dudley al-
kotta meg és Michael Rix 1955-ben megjelent Industrial Archae-
ology című tanulmánya révén terjedt el.1 Rix és nyugat-európai 
társai az iparrégészetet elsősorban az ipari forradalom korából 
származó technikai emlékek lajstromba vételével és védelmével 
azonosították, s a kutatások is csak egy-egy gép vagy épület puszta 
leírására és megőrzésének elősegítésére irányultak.2  
     Az 1960–70-es évektől azonban az iparrégészet fogalma, tárgy-
köre jelentősen kibővült. Kenneth Hudson angol kutató a fogalmat 
ekkor már így definiálta: „az elmúlt ipar tárgyi maradványainak 
szervezett, szakmailag kiemelt kutatása, vagyis az iparrégészet 
olyan kutatási terület, amely az ipari emlékek feltérképezésével, 
regisztrálásával és egyes esetekben megőrzésével foglalkozik”.3  
     Az 1970-es évek végén, amikor az iparrégészet már figyelemre 
méltó szervezési, kutatási és publikációs eredményeket ért el, fo-
galmazta meg Angus Buchanan az idevonatkozó meghatározását. 
Buchanan lényegében a hudsoni definíciót bővítette ki, azzal a 
megállapítással, melyet az iparrégészet céljává is tett: „az ipari 
emlékek jelentőségét a társadalom- és technikatörténettel össze-
függésben elhelyezni, illetve e tárgyak révén ismereteinket a gaz-
dasági, társadalmi és műszaki fejlődés terén elmélyíteni”.4 Ebben 
a kibővített definícióban az iparrégészet igénye – tudományos 
diszciplínává, pontosabban multidiszciplináris tudománnyá válni – 
világosan kifejezésre jutott. 5 
     Az akadémiai tudományterületek, elsősorban a technika- és 
gazdaságtörténet kutatói azonban hosszú időn át vitatták és kétség-
be vonták az új kutatási terület önálló tudományos voltát. Olyan 
segédtudományként értékelték, amely pusztán illusztratív hozzájá-
rulást ad a technika- és gazdaságtörténethez.6 Napjainkig azonban 



 
 
8 

az ipari emlékek számos kutatója (Hudsontól Paulinyi Ákosig) bi-
zonyította ennek a felfogásnak a tarthatatlanságát7, hangsúlyozva 
az iparrégészet sok tudományág (például gazdaság-, technika- és 
társadalomtörténet, építészet, stb.) területére kiterjedő kutatási sa-
játosságait, azaz multidiszciplináris jellegét.  

 
Az ipari emlékek kutatása és nyilvántartása 

 
     Az ipari emlékek iránti szélesebb körű érdeklődés, a rendszeres 
kutatómunka Európa-szerte csak a II. világháború után bontako-
zott ki. Ennek hátterében a háborút követő gazdasági változások 
álltak, amikor is a 18. és 19. század ipari tevékenységének marad-
ványait tömegével pusztító új indusztrializációs folyamat hatására 
egyre több emberben tudatosodott a korai iparosítás, az „ipari for-
radalom” még megmaradt emlékeinek kulturális és tudományos 
értéke, s egyúttal kibontakoztak a megóvásukra való törekvések 
is.8  
     Az ipari emlékek iránti érdeklődés az 1970–80-as években je-
lentős változáson ment át, ami szorosan kötődött a világgazdaság 
változási folyamataihoz. Ezek következtében számos patinás ipari 
létesítményt (textil-, vas – és acélgyárakat, szénbányákat stb.) zár-
tak be a fejlett országokban. Problémaként vetődött fel, hogy mi 
legyen a használatból kikerülő épületek és gépek sorsa. Nagy szá-
muk miatt minden ipari objektum és tárgy teljes egészében való 
megőrzése természetesen nem volt lehetséges, ehelyett – legalább-
is részben – a dokumentálás, a nyilvántartás lépett előtérbe.9 Az 
iparrégészet célkitűzése és feladata azonban kettős: nemcsak az 
ipar tárgyi emlékeinek kutatásával foglalkozik, hanem gyakorlati 
megőrzésével is. Az utóbbi hagyományos módja – legalábbis a 
mobil tárgyak esetén – a múzeumokban való elhelyezés volt. Idő-
vel azonban egyre általánosabbá vált az a nézet, hogy egykori ipa-
runk emlékeit célszerűbb eredeti környezetükben megtartani.10 Az 
épületek esetében a megoldást a műemlékvédelem, illetve az újra-
hasznosítás szolgálhatja. A megújított funkció gondolata igazán 
csak az 1970-es években terjedt el, amikor a nagy építkezéseknek 
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gátat szabott a gazdasági fejlődés megtorpanása, a régebbi ipari 
épületek viszont rendelkezésre álltak.11  
     A világgazdaság szerkezetének s ezen belül az ipar szerepének, 
belső felépítésének megváltozása az újkori indusztrializáció szá-
mos emlékének (jelentős ipari tájak, fontos üzemek és gyárak) 
megszűnését vonta maga után nem csak az elmúlt években, évti-
zedekben,12hanem napjainkban is. Ezek megőrzése nagy számuk 
miatt nemcsak lehetetlen, hanem szükségtelen is. A még meglevő 
vagy már elpusztult tárgyi emlékek azonban ugyanolyan fontos 
szerepet töltenek be a múlt megismerésében, mint az írott forrá-
sok, ezért mindenképpen célszerű és indokolt róluk nyilvántartást 
és dokumentációt készíteni, melyek révén az adatok, információk, 
ismeretek akkor is fennmaradnak, ha az objektum fizikai valójá-
ban elpusztul. Ez az anyag ugyanakkor alapul szolgálhat annak el-
döntésére is, hogy valóságos értéke és jelentősége szerint mely 
ipari emlékeket érdemes és szükséges az iparrégészet célkitűzései-
nek megfelelően az utókor számára megőrizni.13 
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II. A magyar gazdaságpolitika az 1950-es  

években 

 
A magyar gazdaságpolitika céljai, eszközei  

és mérlege az újjáépítés után 
 

     1947 folyamán – a hírhedt kékcédulás választások után – ha-
zánkban a Magyar Kommunista Párt került hatalomra. A párt gaz-
daságpolitikájában két alapvető célt tűzött ki maga elé: az iparosí-
tást, s mindenekelőtt a nehézipar fejlesztését, illetve a mezőgazda-
sági tulajdonviszonyok átalakítását, vagyis a „kolhozosítást”.14 
Mindkettő az 1930-as években a Szovjetunióban bevezetett gazda-
sági koncepció átvételéből, másolásából eredt. Az erőltetett nehéz-
ipar-fejlesztést emellett az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének 
(NATO) 1949-es megalakulása, valamint a koreai háború (1950–
53) kibontakozása miatt egyre valószínűbb III. világháborúra tör-
ténő hadi felkészülés, s ezzel összefüggésben az önellátásra való 
törekvés is alátámasztotta.15 A kitűzött célok megvalósítását az 
1948/49-ben rendeleti úton végrehajtott államosítások16 révén be-
vezetett ún. direkt tervutasításos rendszer szolgálta, amelyben a 
gazdasági életet a minden területre kiterjedő, a vállalatokra részle-
tesen lebontott kötelező tervmutatók segítségével irányították.  
     Az újjáépítés17 után az új gazdasági stratégia az első ötéves 
tervben (1950–54) öltött konkrét, számszerűsített formát. 1948 és 
1953 között a terv több tucat változatát dolgozta ki az Országos 
Tervhivatal, s minden új variáns a korábbihoz képest feszítettebb 
célokat fogalmazott meg.18 A tervkoncepciók és az elfogadott terv 
szerint is az ötéves időszak legfontosabb feladata Magyarország 
átalakítása „agrár-ipari országból ipari-agrár országgá, tehát 
olyan országgá, melynek gazdaságában az ipar súlya a döntő”.19 
Az átalakítást, illetve a gazdasági fejlődést hátráltató elégtelen 
vas- és acéltermelés fejlesztése érdekében 1954-re a magyar álla-
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mi és pártvezetés az ország nemzeti jövedelmének irreálisan nagy 
hányadát, mintegy 20 %-át felhasználva ténylegesen 67 milliárd 
Ft-ot invesztált a gazdaságba,20 melynek közel a felét (46,7 %-át)21 
az ipar kapta.  
     A magyar ipar az első ötéves terv alatt látszólag igen dinamiku-
san fejlődött. A II. világháború előtti 1,5 %-kal szemben ekkor 
mintegy 20 % volt az ipari termelés évi növekedése. Ehhez min-
denképpen hozzájárult az új ipari beruházások nagy – bár a terve-
zettől jelentősen elmaradó – száma, hiszen az ötéves tervidőszak 
alatt az országban 72 új üzemet hoztak létre, s 41 üzem kapacitását 
bővítették.22 A növekedés másik komponense az iparban foglal-
koztatottak számának nagyarányú emelkedése volt. A munkanél-
küliség ugyanis 1950-re teljes mértékben megszűnt, az iparban 
dolgozó nők aránya pedig 1938-hoz képest megduplázódott.23 Ez a 
folyamat azonban a mezőgazdaságban dolgozók számának jelen-
tős csökkenését vonta maga után. 
     Az első ötéves terv erőltetett iparfejlesztési koncepciója jelen-
tős károkat és torzulásokat okozott a magyar gazdaságban. A leg-
nagyobb problémát a fejlesztendő iparágak hibás megválasztása 
jelentette. Noha ekkor a nyugati államok is az iparnak biztosítottak 
prioritást, de amíg ott elsősorban a híradástechnika, a műanyag-
gyártás, s legfőképpen a fogyasztási cikkek tömegtermelése került 
előtérbe, addig hazánkban nem egyszerűen a nehéziparé volt a fő-
szerep, hanem az ún. „A”, azaz a termelőeszközöket gyártó szek-
toré. 1950–53 között ugyanis az alapanyag-termelő iparágak (bá-
nyászat, kohászat, acélgyártás) az összes nehézipari beruházás 
csaknem 80 %-át kapták, vagyis mintegy 17,5 milliárd Ft-ot.24 
Magyarországon azonban az említett iparterületek kiemelt fejlesz-
tése a hazai nyersanyagkészletek hiányában rendkívül költséges 
volt, és nem a szerves fejlődésből következő irányt jelentett. A 
„főirány kijelölése” tehát alapvetően „elhibázott volt”.25 További 
súlyos következményét jelentette e stratégiának, hogy az új, nagy-
méretű beruházásokra összpontosítva a minőség és a korszerűség 
háttérbe szorult a mennyiség hajszolása miatt. A gazdaság egészé-
ben, illetve az egyes vállalatok működésében az egyetlen irányadó 
tényező az előre meghatározott tervek teljesítése volt. Ez azonban 
végül „teljes tervszerűtlenséget” eredményezett, a gyakori tervmó-
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dosítások csak a bürokrácia elhatalmasodásához vezettek. A beru-
házások – kellő előkészítés nélkül – az eredetileg kitűzött idő-
pontra csak igen ritkán készültek el (ha egyáltalán elkészültek), s 
ritkán hozták meg a várt eredményt. A hatalmas építkezésekbe 
ténylegesen befektetett összegek viszont jelentősen alulmaradtak 
az előirányzotthoz képest, de még így is messze meghaladták az 
ország anyagi teljesítőképességét. Ez pedig az életszínvonal drasz-
tikus csökkenéséhez vezetett. A korabeli gazdaságpolitika további 
negatívuma a már említettek mellett a gazdaságban kialakuló szer-
kezeti aránytalanság, a hazánkban régi hagyományokkal rendelke-
ző mezőgazdaság, illetve az arra épülő iparágak, valamint az inf-
rastruktúra elsorvadása volt. Mindezzel azonban a magyar állami 
és pártvezetés mit sem törődött, a lényeg az volt, hogy Magyaror-
szág a Gerő Ernő által hangoztatott „vas és acél országa” le-
gyen.26 

 
A borsodi régió és Rudabánya szerepe a magyar  

nehézipar fejlesztésében 
 

     Az 1950-es évek elején az erőltetett iparfejlesztési koncepció 
jegyében a borsodi régió különös hangsúlyt kapott. A megye ipa-
rának fejlesztését nagymértékben elősegítette, hogy Borsod régi 
ipari hagyományokkal rendelkezett, ami elsősorban a térség ked-
vező földrajzi adottságaiból, nyersanyag- és energia-ellátottságá-
ból fakadt. A régió fő iparágai a bányászat, a vaskohászat és a 
gépipar voltak. Mindezeket kiegészítette, de összességében alá-
rendelt szerepet játszott az építőanyag-ipar, a villamosenergia-ter-
melés, a vegyipar, az élelmiszeripar és a könnyűipar.27 Borsod 
azonban az első ötéves terv révén nemcsak jelentős ipari régióvá 
vált, hanem Budapest után hazánk legfejlettebb iparvidéke lett. A 
megye ipari jellege és termelésének növekedése lényegesen maga-
sabb szintet ért el, mint az országos átlag.28 Ezt statisztikai adatok 
kellőképpen alátámasztják: például 1955-ben a Borsodban előállí-
tott javak mintegy 80 %-át az ipar adta, s az innen elszállított áruk 
becslések szerint kb. 90 %-a ipari eredetű volt, míg a beszállított 
termékek jelentős hányadát mezőgazdasági cikkek tették ki. 
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Ugyanakkor a terület lakosságának – szintén becslés alapján – 
csaknem 45 %-a az iparban dolgozott.29 A növekedés, a magas ter-
melési értékek nagyrészt annak is tulajdoníthatók, hogy a tervidő-
szakban létrehozott ipari beruházások valamivel több mint 15 %-át 
a megyében valósították meg.30 
     E beruházások egyik legjelentősebbike a rudabányai ércelőké-
szítő-mű volt, amely a település vasércbányászatára épült. Ruda-
bánya szocialista iparfejlesztésben betöltött fontos szerepét legin-
kább az indokolta, hogy a trianoni Magyarország legnagyobb vas-
érc-előfordulása a település határában feküdt, s itt működött egyet-
len vasércbányája.31 
     A rudabányai vasérc-lelőhely földtani kutatása során azonban 
már a II. világháború előtt bebizonyosodott, hogy a feltárható jó 
minőségű barnavasérc-készlet viszonylag csekély, bányászhatósá-
ga véges.32 Ezért vetődött fel már ekkor a gyengébb minőségű, de 
igen nagy mennyiségben rendelkezésre álló pátvasérc ipari hasz-
nosításának szükségessége. A pátérc azonban alacsony vastartalma 
és káros ásványösszetétele miatt közvetlen kohósításra nem alkal-
mas. Emiatt már a II. világháború előtt végeztek pörkölési kísérle-
teket az érccel aknás kemencében a kohászat számára történő elő-
készítésének, azaz ipari felhasználásának biztosítása céljából.33  
Ezek a próbálkozások azonban sikertelenek maradtak. Az újjáépí-
tés időszakában ismét megnőtt Rudabánya, illetve pátvasércének 
szerepe. Ebben az időben ugyanis kohászatunk elsősorban jugo-
szláv import vasércre támaszkodott. 1949-ben viszont Magyaror-
szág és Jugoszlávia között a politikai és a gazdasági kapcsolatok 
megszakadtak, így a kohászat leállításának veszélyét Rudabányá-
nak kellett elhárítania – legalábbis a szovjet vasércszállítmányok 
megindulásáig. Később az import vasércmennyiség csökkentése 
céljából vetődött fel újból a pátvasérc-dúsítási kísérletek folytatá-
sának a gondolata.34 A laboratóriumi és üzemi kísérletek (lásd a 
következő fejezetet) elvégzése után a vasércdúsító építését 1952 
novemberében kezdték meg, a munkálatokat azonban 1954 júliu-
sában a Minisztertanács határozata alapján bizonytalan időre leál-
lították.35 Ennek hátterében az 1953-ban bekövetkezett gazdaság-
politikai irányváltás állt. 
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Az „új szakasz”, illetve a „változtatás és folytonosság” 
gazdaságpolitikája 

 
     Az elhibázott kommunista politikai és gazdaságpolitikai kon-
cepció következtében 1953-ra Magyarországon „robbanásveszé-
lyes helyzet” alakult ki, amit Sztálin 1953 márciusában bekövetke-
zett halála oldott fel. Az őt követő szovjet politikusok a „keleti 
blokk” stabilizálása érdekében ugyanis a magyar vezetőktől az ad-
dig folytatott politikai és gazdasági stratégia korrekcióját, módosí-
tását követelték. Az „új szakasz”-nak nevezett gazdaságpolitika a 
túlzottan gyors ütemű iparosítás visszafogását, a könnyű- és élel-
miszeripari beruházások növelését, valamint a lakosság életszín-
vonalának emelését, érdekeinek figyelembe vételét helyezte a kö-
zéppontba.36 A Nagy Imre által vezetett kormányzat kísérletet tett 
a gazdasági és társadalmi élet megreformálására, a szovjet mintá-
tól némely tekintetben eltérő, a nemzeti sajátosságokat inkább 
szem előtt tartó változtatások végrehajtására. Ennek megfelelően 
1953 folyamán a magyar gazdasági vezetők átértékelték a fejlesz-
tési előirányzatokat. Jelentős mértékben redukálták a következő 
évi beruházási rátát, ugyanakkor a beruházások szerkezetét is mó-
dosították. A kitűzött céloknak megfelelően az ipari ráfordítások 
mértékét csökkentették,37 a mezőgazdasági és lakásépítési kiadá-
sok arányát pedig növelték. 
     A beruházások csökkentését leginkább azzal érték el, hogy fe-
lülvizsgálták a folyamatban levő építkezések menetét, s azok 
mintegy 14 %-át ideiglenesen vagy végleg leállították. Ezek közül 
mintegy 325 ért el 20–50 %-os készültségi fokot, míg kb. 230 léte-
sítmény készenléti állapota 50 % fölött volt.38 Azonban nem min-
den esetben vették figyelembe a gazdaságossági szempontokat. 
Több beruházás kivitelezését 1955-ben tovább folytatták, mint 
például a kb. 30 %-os megvalósulási szinten álló39 rudabányai 
vasércdúsítóét is. (A leállítás és az újraindítás közti időszakban 
azonban jelentős összegeket kellett állagmegóvásra fordítania az 
államnak.) 
     Az „új szakasz” gazdaságpolitikáját 1955 tavaszán Nagy Imre 
eltávolításával bukásra ítélték. E politikai irányváltás, valamint az 
elhibázott gazdaságpolitika az ötvenes évek közepére súlyos társa-
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dalmi, politikai és nem utolsósorban gazdasági feszültséget ered-
ményezett, ami az 1956-os forradalom egyik döntő oka lett. A 
„változtatás”40, a megújítás ezért 1956 végén egyértelműen szük-
ségessé vált Magyarországon. De ugyanilyen fontos volt a Kádár 
János által irányított új kormányzat számára a „folytonosság” biz-
tosítása is. Ám míg 1956–57 fordulóján a radikális változtatás, 
1957 nyarára már a korrekciókkal biztosított folytonosság kapott 
nagyobb hangsúlyt.41 Az 1956 ősze és 1957 nyara között született, 
meghatározó erejű gazdaságpolitikai állásfoglalásaiban a Magyar 
Szocialista Munkáspárt mindenekelőtt az életszínvonal nagyará-
nyú, folyamatos emelését, a lakosság mind magasabb színvonalú 
ellátását állította középpontba. Ennek megvalósítását pedig min-
denekelőtt reális, azaz az ország adottságait szem előtt tartó gaz-
daságpolitika révén kívánták elérni. Az új koncepció lényegét a 
mezőgazdaság megfelelő fejlesztése, az erőltetett iparosítás elveté-
se, az ipar fejlesztési struktúrájának átalakítása, vagyis az alap-
anyaggyártó ágazatokkal szemben a feldolgozóipar támogatása je-
lentette.42 E célok és a bevezetett intézkedések azonban lényegé-
ben mégsem változtatták meg a tervezés és az irányítás korábbi 
rendszerét.43 Az 1950-es évek végétől mégis igen fontos gazdasági 
folyamatok bontakoztak ki hazánkban. Ennek nyomán a második 
hároméves terv (1958–1960) és a szintén második ötéves terv 
(1961–65) időszakát „új iparosítási korszak”44-nak nevezik a ma-
gyar gazdaságtörténetben. Ekkor ugyanis a gazdasági vezetők cé-
lul tűzték ki – a termelés mihamarabbi megindulása végett – a ko-
rábban megkezdett ipari nagyberuházások viszonylag gyors befe-
jezését (a „folytonosság” értelmében), ugyanakkor azonban szük-
ségesnek látták a termelési szerkezet módosítását is (a „változta-
tás” igényének megfelelően).45 Az előbbi célkitűzést mutatja a ko-
hászat erősítése (az ózdi és diósgyőri beruházások mellett a ruda-
bányai ércelőkészítő építésének folytatása) és a szénbányászat fo-
kozott támogatása is. Az összes beruházást tekintve azonban a két 
tervidőszakban a nehézipari beruházások mértéke valamelyest 
csökkent (a korábbi 41 %-ról 34 %-ra)46 a mezőgazdaság és az inf-
rastruktúra támogatásának javára. Másrészről pedig – a világgaz-
daság folyamataihoz való viszonylagos alkalmazkodást jelezve – a 
kitermelő iparágak helyett egyre inkább előtérbe került a maga-
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sabb technikai színvonalon álló iparágak, mint például a gépipar 
és a vegyipar fejlesztése.47 
     A „változtatás és folytonosság” gazdaságpolitikai koncepciója, 
az iparosítási célkitűzések módosítása tehát megindította az előző, 
sikertelennek bizonyult modell átalakítását. Az ennek eredménye-
ként 1968 januárjától bevezetett „új gazdasági mechanizmus” a 
piacgazdaság elemeit is figyelembe vevő, közvetett irányítási 
rendszer felé tett első lépésként értékelhető a centralizált tervutasí-
tásos módszerrel szemben.  
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III. A pátvasérc-dúsítás technológiája 

  
Az ércelőkészítés fogalma, célja és a pátvasérccel 

végzett kísérletek 
 
     Ércelőkészítésen, dúsításon szorosan véve általában a nyersérc 
fizikai módszerekkel történő, ásványnemek szerinti szétválasztását 
értjük, amikor is egy (vagy több) hasznosítható terméket és érték-
telen meddőt kapunk, méghozzá úgy, hogy egy gyengébb minősé-
gű ércből az eredetinél kisebb súlyú, de nagyobb fémtartalmú 
koncentrátumot állítunk elő.48 A nyersércek előkészítésének elsőd-
leges célja a kohászat tevékenységének megkönnyítése és olcsób-
bá tétele, ugyanis a dúsítás következtében nagyobb lesz a kohó tel-
jesítménye. A dúsított érc kohósításakor kevesebb salak keletke-
zik, tehát alacsonyabb a kohó hő- és adalékanyag-szükséglete.49 A 
fuvarköltséget is jelentősen csökkenti a meddő ásványok eltávolí-
tása, amennyiben a kohó a bányától nagy távolságra van. Mind-
ezen előnyökkel szemben áll azonban az előkészítés során bekö-
vetkező fémveszteség és az eljárás költségessége.  
     A dúsítás alapvetően mindig a kellő mértékig feltárt nyers-
anyag ásványainak valamely eltérő fizikai sajátosságai alapján tör-
ténik,50 mint például a szín és a fény, a fajsúly, a mágnesezhető-
ség, stb. A mágneses tulajdonságokkal bíró ércek – mint a Ruda-
bányán fellelhető sziderit vagyis pátvasérc – esetében a legkedve-
zőbb dúsítási mód a mágneses szeparálás. Ahhoz azonban, hogy a 
kis permeabilitású (azaz gyenge mágneses tulajdonsággal bíró) 
pátot erősen mágneses magnetitté lehessen alakítani, a szeparálás 
folyamán a sziderit kísérőásványoktól való elválasztása végett 
mágneses pörkölés szükséges.51 E technológia konkrét paraméte-
reinek, nagyüzemben való kivitelezésének kidolgozására 1948/49 
folyamán a Nehézipari Minisztérium (NIM) megbízásából a Vasi-
pari Kutató Intézet (VASKUT) munkatársai Vécsey Béla vezeté-
sével folytattak kísérleteket a rudabányai pátvasérccel.52 Vécsey a 
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laboratóriumi kísérletek alapján a dúsításra a következő technoló-
giát javasolta: az ércet -5 mm-es szemnagyságúra aprítsák, 550–
650 oC-on pörköljék, majd 500 oC alá történő, gyengén redukáló 
gázatmoszférában végbemenő hűtés után szeparálják. Ennek révén 
a 20–24 %-os Fe-tartalmú pátércből 43–45 %-os vastartalommal 
rendelkező, jó minőségű, kohósításra igen alkalmas dúsítmány ál-
lítható elő.53 Vécsey eredményeinek megfelelően az Országos 
Tervhivatal elrendelte, hogy a NIM Vaskohászati Főosztályának 
munkatársai a magnetizáló pörköléshez szükséges forgódobos ke-
mencék és szeparáló berendezések működését Csehszlovákiában 
tanulmányozzák.54 
     1951 áprilisában Korompán (Krompachy) Vécsey Béla, Radvá-
nyi László (a Kohó- és Gépipari Minisztérium [KGM] Vaskohá-
szati Főosztálya részéről) és mások közreműködésével mintegy 
300 t rudabányai pátérc felhasználásával lefolytatták a nagyüzemi 
kísérleteket. A Csehszlovákiába szállított nyersérc átlag 26,4 % 
Fe-tartalommal rendelkezett. A pátot 850 oC-on pörkölték, majd a 
szeparálás után 45,7–50,9 %-os vastartalommal bíró dúsított ércet 
állítottak elő 75–80 %-os fémkihozatallal. A végmeddő vastartal-
ma 11,2–19,6 % közt ingadozott.55 (Korompán egyébként a német 
Krupp-Gruson Werke által gyártott forgódobos pörkölőkemence 
működött.56) Az eredmények alapján – és a kiküldöttek véleménye 
szerint is – tehát a rudabányai pátérc mágneses dúsítása nagyüze-
mi szempontból megvalósítható.  
     Miután Magyarországon olyan tervező- és kivitelező vállalat, 
amely ércdúsító-művel kapcsolatos gyakorlattal rendelkezett vol-
na, nem létezett, a Bányaberuházó Vállalat vezetői az NDK-beli 
Krupp-Gruson Werke utódjához, az Ernst Thällmann Werkéhez 
(ETW) fordultak.57 1952 márciusában és júniusában az ETW-nél, 
Magdeburgban is végeztek laboratóriumi és kisüzemi kísérleteket 
a rudabányai pátvasérccel. Ott – hasonlóan Korompához – forgó-
kemencét alkalmaztak az érc előkészítéséhez, melyben a legmaga-
sabb pörkölési hőmérséklet 770–915 oC volt. Az elválasztás dob-
szeparátorral történt. Mindezek eredményeként a dúsított érc vas-
tartalma 48, 2 %, a fémkihozatal pedig 96 % lett, míg a végmeddő 
10 %-on aluli vasat tartalmazott.58 A kísérletek lefolytatása után – 
a kedvező eredményeket figyelembe véve – a dúsítóművet és a 
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rudabányai ércelőkészítés technológiáját a magyar szakemberek az 
ETW iránymutatása alapján tervezték meg.59 

 
A rudabányai pátvasérc dúsításának  

technológiája 
 

Nyersérc-kezelés, előtörés 

 

  
 

1. ábra 
1. Ércszállítás vasúton. 2. Ércszállítás közúton. 3. Nyersérc-tároló bun-

ker. 4. Vibrátor 5. Ütőhatású hengeres törő. 6. Aprítottanyag-tároló bun-
ker. 

 
     Az ércelőkészítő-műbe a bányaüzemtől a vegyes szemnagysá-
gú nyers pátvasérc két úton érkezett. Kezdetben a földalatti bánya-
részből az altárótól kiinduló 1,2 km hosszú,60 villamos vontatású, 
500 mm nyomtávú61 vasúton, 2 m3-es csillékben,62 majd – az üze-
melés későbbi szakaszában – a külszíni bányaüzemből billenő-
puttonyos gépjárművekkel.63 A beérkező nyersércet a csillék ese-
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tében csillebuktató segítségével 150 m3-es tároló bunkerbe64 ürítet-
ték, amelyből az érc továbbítását láncos adagolók végezték. A 
nyerspátot kétsíkú vibrátorok osztályozták, amelyekről a 30 mm-
nél nagyobb darabokat ütőhatású hengeres törők egy lépcsőben 30 
mm-en aluli szemnagyságúra zúzták.65 Az aprított érc innen a táro-
lótartályba jutott. (1. ábra.) 

 
Pörkölés és a pörkölt érc hűtése 

 

 
 

2. ábra 
6. Tároló bunker. 7. Forgódobos kemence. 8. Porleválasztó ciklon. 

9. Kémény. 10. Hűtődob. 11. Vibrátor. 
 
     A tárolóbunkerbe került nyerspátot a tányéros adagolók szállí-
tószalagokra továbbították, melyek az ércet a mágneses pörkölést 
végző két forgódobos kemence adagolócsövébe juttatták. Az 
anyag a kemencén áthaladt, és az ellenáramú füstgáz izzító hatásá-
ra megpörkölődött. A pörköléshez szükséges hőt kezdetben borso-
di barnaszénből, Koller-generátorral, 1969-70-től pedig földgáz-
zal üzemelő gázégő segítségével állították elő. A füstgáz által el-
ragadott por a porleválasztó ciklonokban gyűlt össze, majd mág-
neses elválasztásra került. A portalanított füstgáz végül a több 
mint 100 m magas kéményen keresztül jutott a levegőbe.66 
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     A magnetizáló pörkölés 850–950 oC-on67 folyt, amelynek révén 
a pát (FeC3) káros karbonát-tartalmának jelentős része, valamint 
az érc széndioxid-tartalma (CO2) eltávozott, és mesterséges mag-
netit (Fe3O4) keletkezett.68 Az izzítási veszteség miatt a 24 %-os 
nyersérc vastartalma 31–34 %-ra nőtt.69 A kemencéből kikerülő 
érc hűtését két forgódob végezte, amelyekben víz volt a hűtő-
anyag. (2. ábra.) 

 
Osztályozás, utótörés 

 

 
 

3. ábra 
9. Vibrátor. 12. Hengeres törő. 

 
     Az 50–70 oC hőmérsékletű70 hűtött ércet gumiszalag továbbí-
totta a kétsíkú vibrátorokra, amelyek a pörkölt anyagot 0–2,75 
mm-es, 2,75–8 mm-es és +8 mm-es részekre osztályozták.71 A 8 
mm-nél nagyobb érc további aprításra a hengeres törőműbe került, 
ahonnan azt a gumiszalagok újbóli osztályozásra a kétsíkú rostára 
szállították vissza. (3. ábra.) 
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Mágneses szeparálás 

 
     A 0–2,75 mm-es és a 2,75–8 mm közötti szemnagyságú pörkölt 
ércet 12 pólusú, száraz, elektromágneses dobszeparátorokon vá-
lasztották szét vasban dús ércre és középtermékre.72 Az utóbbit 
Prall-malom aprította 1 mm-nél kisebb szemnagyságúra, majd a 
töretet újból szeparálták. 
 

 
 

 4. ábra 
8. Porleválasztó ciklon. 9. Vibrátor. 13. Mágneses dobszeparátor (I.  

dúsító fokozat). 14. Prall-malom. 15. Mágneses dobszeparátor (II. dúsító 
fokozat). 16–17. Mágneses dobszeparátor (2 lépcsőben történő dúsítás, 
III. dúsítási fokozat). 18. Késztermék-tároló bunker. 19. Késztermék-

szállítás. 20. Meddő 
 

     A vasérc pörkölésekor nagymennyiségű szállópor képződött, 
amelyet 1967-ig a meddőhányóra szállítottak. Ebben az évben azon-
ban megindult Rudabányán a füstgázból leválasztott szállópor sze-
parálása is, jelentősen javítva ezzel a végső fémkihozatalt.73 
     A kétlépcsős elválasztás – illetve a szállópor-szeparálás – fo-
lyamán három vaskoncentrátum keletkezett. A pörkölt érc elvá-
lasztása révén képződött a legjobb minőségű Fe I, a középtermék 
szeparálásából az Fe II, míg az üzemelés későbbi szakaszában a 
szállópor szeparálásából a gyengébb minőségű Fe III koncentrá-
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tum.74 A három fázisban kapott anyagot a késztermék-tároló bun-
kerbe, majd vasúti vagonokba ürítették, és így szállították a ko-
hókhoz. Az ilyen módon dúsított érc vastartalma 42–44 % közt 
ingadozott, 46 %-os tömegkihozatali és 84 %-os vaskihozatali mu-
tatók mellett.75 (4. ábra.) 

 
Meddőkezelés 

 
     A vasércdúsítás meddőjét mint nyersanyagot a benne lévő barit 
kinyerése céljából az ércdúsítóhoz kapcsolódó baritkinyerő-műben 
kívánták hasznosítani. Ennek megvalósítására azonban Rudabá-
nyán soha nem került sor.76 (A barit vagy más néven súlypát 
[BaSO4] ipari szempontból fontos ásvány. Használja többek között 
a papír-, textil-, építőanyag- és vegyipar, alkalmazzák mélyfúrások 
iszapjának nehezítésére, szigetelésre, röntgenernyők, színes fény 
stb. előállítására is. Rudabányán az 1970-es években a pátvasérc-
bányászat melléktermékeként gyűjtötték és értékesítették a magas 
barittartalmú kőzetet.) 

 
A dúsított érctermelés értékelése 

 
     A rudabányai ércelőkészítő üzemet eredetileg évi 165 kt dúsí-
tott érc előállítására tervezték.77 A mű 25 éves működése alatt e 
tervcélt – az első egy-két évtől eltekintve78 – megvalósította, sőt a 
végrehajtott technológiai átalakítások, s főként a földgáztüzelésre 
való áttérés után átlagosan 197 kt dúsítmány előállításával jelentő-
sen túl is teljesítette. A legmagasabb termelési eredményt 1979-
ben érte el mintegy 213 kt mennyiséggel, 87 %-os, nemzetközileg 
is kiválónak tartott fémkihozatallal.79 
     Annak ellenére, hogy a rudabányai dúsított pátvasérc a kohá-
szat igényeinek csupán az 5–7 %-át fedezte,80 felhasználása min-
denképpen indokolt volt a magnetizáló pörköléssel végzett dúsítási 
mód hátrányai (szelektív bányaművelés szükségessége, a rendkí-
vül hőigényes pörkölés, a viszonylag magas, kohászatilag káros-
nak tartott réz- és barittartalom, a jelentős környezetszennyezés, 
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stb.81) ellenére is. Nemcsak gazdasági meggondolások (elsősorban 
az importált érc mennyiségének, azaz a valutáris kiadásoknak a 
csökkentése), hanem metallurgiai szempontok is ezt igazolják, hi-
szen a pátérc bázikussága, mangán- (Mn) és magnézium- (Mg) 
tartalma révén javította a kohótérfogat kihasználását.82 Vagyis 
kokszmegtakarítás mellett többlet nyersvas-előállítást eredménye-
zett. Ugyanakkor Rudabányának az ózdi és a diósgyőri ko-hókhoz 
való közelsége is a vasércdúsító-mű üzemeltetésének szükséges-
ségét támasztotta alá. 
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IV. A dúsítómű helyének kijelölése  

és kivitelezése 
 
     A dúsítómű helyét már 1950. október 18-án, a Nehézipari Mi-
nisztérium (NIM) Vaskohászati Főosztályának kezdeményezésére, 
ugyanezen minisztérium Bányászati Főosztálya, a Kohóipari Ter-
vező Iroda (KITI), a VASKUT, az Ércbányászati Nemzeti Válla-
lat, valamint az ózdi és a diósgyőri kohászati üzemek küldötteinek 
rudabányai kiszállása alkalmával kijelölték.83 Az üzemet az ekkor 
született tervek szerint az ún. Nyilasréten, a bányakórházzal szem-
ben lévő domboldalon kívánták felépíteni.84 Tekintettel azonban 
arra, hogy az említett területen időközben felületi csúszások je-
lentkeztek a bőséges csapadék következtében, az UVATERV mint 
mélyépítési tervező vállalat javaslatára – az Országos Tervhivatal 
jóváhagyásával – a Nehézipari Minisztérium 1953 májusában az 
eredeti helytől 400 m-re délre, tehát a községtől délkeleti irányban 
fekvő térséget jelölte ki a dúsító felépítésére.85  
     Az Országos Tervhivatal, valamint az illetékes minisztériumok 
megbízásából a mű tervezési munkálatait a KITI, illetve jogutódja, 
a Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező Irodái (KGMTI) készí-
tette el, mint generáltervező. A tervezés költségeit az Ércbányá-
szati Nemzeti Vállalat fedezte, a beruházás irányítását pedig a Bá-
nyaberuházó Vállalat végezte.86  
     A dúsítómű építése 1952. november 18-án az Országos Tervhi-
vatal, az Építésügyi Minisztérium (ÉM), valamint a Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium küldötteinek közös helyszíni szemléje 
alapján indult meg.87 
     A beruházás kivitelezésében 4 fővállalkozó töltött be fontos 
szerepet. A mélyépítési feladatokat a Betonútépítő Vállalat (BUV), 
a magasépítési munkálatokat az ÉM 21. sz. Állami Építőipari Vál-
lalat látta el. A mű villamossági és gépészeti szerelését a Villamos 
Erőmű Tervező és Szerelő Vállalat (VERTESZ), illetve a Szállító-
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berendezések Gyára a Láng Gépgyár és a Gábor Áron Vasöntöde 
és Gépgyár közreműködésével végezte el.88 
     A mű technológiai berendezéseinek nagy részét az Ernst Thäll-
mann Werke tervezte, gyártotta és szállította Rudabányára. Ezek a 
következők voltak: 2 db forgódobos kemence, 2 db füstgázporta-
lanító ciklontelep, 2 db hűtődob, 27 db mágneses szeparátor, 7 db 
tányéros adagoló, 2 db láncos adagoló, 2 db ütőhatású hengeres 
törő, 2 db kétsíkú darabosérc-osztályozó vibrátor és 3 db ún. röpí-
tő- vagy Prall-malom.89 E berendezések, gépek már 1953 őszén és 
1954 elején megérkeztek a településre.90 A mű üzemeléséhez szük-
séges többi gépet (például körbuktatók, szállítószalagok, hengeres 
törők, acélszerkezetek, stb.) hazai cégek gyártották.91 
     Az építés leállításai, valamint a kivitelezés folyamán felmerült 
nehézségek miatt az 1950-es évek elején készült eredeti tervekben 
szereplő 1955-ös, majd az első újraindítási terv által meghatározott 
1957-es készenléti határidő is több ízben módosításra szorult.92 Je-
lentős problémák adódtak többek között a kivitelező vállalatok 
munkaerő-hiányából. 1955 nyarán például a 21. számú ÁÉV az 
előirányzott létszámnak csupán a 40 %-ával, a BUV pedig csak 
mintegy 15 %-ával volt jelen az építkezésen.93 További gondot je-
lentett bizonyos anyagok esetében a nem megfelelő ellátás és a 
kevés szakember. Végül hátráltatták a munkát a gyakran előfordu-
ló lopások és a számos (időnként akár 24) alvállalkozó együttmű-
ködési zavarai is.94 
 

 

              

            Terület 
 

      

     Összeg (millió Ft) 

Építés             208 824  

Gép (belföldi)               30 376  

Gép (import)               11 788  

Egyéb               63 897  

Összes             314 885  
 

A dúsítómű teljes beruházási költségének megoszlása95 
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     Mindezek következtében a mű első lépcsőben kivitelezett pör-
kölési üzemrészét –1960. május-június havában német szakembe-
rek közreműködésével végrehajtott próbaüzemelés96 után – csak 
1960. december 31-én, a szeparáló-részleget pedig az 1961. tava-
szi kísérleti működést követően 1961. december 31-én helyezték 
üzembe.97 
     Az előkészítő-mű alapvetően a korra jellemző, a szovjet modell 
követésén alapuló, mai szóhasználattal élve ún. szocreál stílusban 
épült. Az egyes épületeket – a csillebuktatót, illetve a tárolót és a 
hűtőt kivéve – hagyományos módon kivitelezték, vagyis először 
kiásták az alapjaikat, az aljzatra szerelőbetont öntöttek, majd erre 
került rá az általában a talajszintig érő vasbeton alapzat. Az épüle-
tek lábazatának anyaga vasbeton vagy nyersbeton, esetleg műkő 
volt. A létesítmények felszíni része is vasbeton szerkezetből ké-
szült. A homlokzatképzésre a nyers téglafalazat volt a jellemző ún. 
teli hézagolással és kétrétegű szigeteléssel. Az épületeket – az iro-
daház kivételével – kívülről nem vakolták be. A tetőzet mindenütt 
lapostető volt, vasbeton szerkezettel, kb. 8 cm-es kőszivacs palló-
val, kétrétegű kavicsolt lemezfedéses szigeteléssel, általában mint-
egy 3 %-os lejtéssel. Az ablakkeretek anyaga acél vagy műkő, az 
ablakokon kialakított osztott rácsok anyaga idomacél volt, a rá-
csok között pedig részben billenő vagy kinyitható, részben pedig 
zárt üveglapokat helyeztek el. Az üzemben fémajtókat szereltek 
fel. Az épületekben található lépcsők a szabványban előírtaknak 
megfelelően vasbetonból készültek, általában 3 m-enként, illetve a 
szintekhez igazodva pihenőkkel ellátva.98 
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V. A dúsítómű épületei99 

 
Az altáró100 

 

 
 

Az építés ideje: 1943. szeptember – 1949. 
Hossza: kb. 4000 m. 
Emelkedése: 3 %o. 

Egyéb méretei: falazott szelvényének belvilága 2,6 m, félkörszel-
vényű boltozattal és függőleges falakkal. 
Helye: az altáró Rudabánya központjából, a bányaüzem fatelepé-
től indult (amelynek helyére épült később a ma is álló irodaház), 
és Alsótelekes határában végződött. 
Tervező: tervezésében és bányászati kivitelező munkájának ellen-
őrzésében Thern Sámuel bányamester végzett kiemelkedő munkát. 
Funkciója: a termelvénynek mind a külszíni, mind pedig a föld-
alatti bányarészből történő kiszállítása.  
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Az építés módja: az altárót habarcsba rakott 30 cm vastag ózdi 
gyártású salaktéglával falazták ki, méghozzá úgy, hogy a márgá-
ban kihajtott vágatrészt folyamatosan fenyő bányafával biztosítot-
ták, és így a kihajtás kb. 25–30 m-rel előzte meg a falazást.  
Felszerelése: a vasúti vágányzat zúzott kavicsba ágyazott, 1,2 m 
hosszú tölgytalpfákon, 23,6-es sínnel épült. 

 
Csillebuktató – előtörő-mű 

 

 
 

Tervező vállalat: Mélyépterv.101 
Kivitelező vállalat: ÉM. 21. sz. Állami Építőipari Vállalat.102 
Az építés ideje: 1955–56.103 
Alapterület: 14,1 × 18,1 m.104 
Mélység: 22,9 m.105 
Szintek száma: 5.106 
Az épület anyaga: az üzemrész földalatti része kizárólag vasbe-
tonból, míg a felszíni rész vasbeton vázzal és téglával történő fala-
zatkitöltéssel készült.107 
Feladata: az altárón keresztül a bányából mintegy 1,2 km hosszú, 
villamos vontatású vasúton érkező érc fogadása és előtörése. 
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Az építés módja: a csillebuktató-művet különleges technológiával, 
ún. süllyesztéses aknamélyítés módszerével építették.108 A domb-
oldalba telepített objektum hagyományos módon történő kivitele-
zése ugyanis tetemes földmunkát igényelt volna, ezért a tervezők a 
kútásáshoz hasonló technikát javasoltak. Ennek lényegét az alábbi 
ábra mutatja: 
 

 
 
(Forrás: Pálfy Gábor: Bányászati módszerek alkalmazása a rudabányai 
vasércdúsítómű építésénél. = Bányászati Lapok. 91. évf. 1958. 2–3. sz. 
133. p.) 
 
     Az épület tervezett legalsó szintje alá bányászati módszerekkel 
egy ereszkét (vagyis olyan vágatot, amelyen a termelvény szállítá-
sa alulról felfelé történik) hajtottak, majd az ereszkéből a felszínig 
egy aknát alakítottak ki. Ezek után az épület alaptervének megfe-
lelően elkészítették a vasbetonból és acélból összeállított ún. vá-
góélt, majd erre még a külszínen megépítették az alsó szintet. Ezt 
követően a vágóél alól körkörösen kiszedték a földet, amit az ak-
nán és az ereszkén keresztül szállítottak ki. Az 1. szint süllyesztése 
után a felszínen elvégezték a következő szint vasbeton-zsaluzási 
és betonozási munkálatait. Majd ennek elkészülte után a vágóél 
alól ismételten kiszedték a földet. Az épület így ismét lejjebb süly-
lyedt a már kialakított üregbe. A felszínen következett az újabb 
szint elkészítése, míg a létesítmény a tervezett mélységig le nem 
csúszott. A süllyesztés közben azonban végül mintegy 29 cm-rel 
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elferdült, amit teljesen helyreállítani nem, csak korrigálni lehe-
tett.109 Magyarországon ezt az építési technikát nem túl gyakran 
alkalmazták, de a klasszikus módszer helyett sokkal gazdaságo-
sabb megoldást jelentett.  
Technológia: a csillebuktató-előtörő üzemrész legfelső szintjén 
ürítették ki a 2 m3-es, 5 tonna terhelésű csillékből az ércet.110 A 
buktatószint alatt 2 db 25 m3-es bunker épült, amelyekből az érc 
kihordására NDK gyártmányú ún. láncos adagoló szolgált, majd 
az innen kikerülő anyagot ETW 1500×3750 Schieferstein rendsze-
rű, kétsíkú111 vibrátorokkal szemnagyság szerint osztályozták. Az 
elválasztás határa 30 mm volt. A vibrátoron áthullott –30 mm-es 
termék közvetlenül került a nyersércfeladást végző szállítószalag-
ra, míg a +30 mm-es szemnagyságú anyagot egyenként 60 t súlyú 
és 100 t/ó teljesítményű112 ütőhengeres törők aprították. A törőről 
kihullott érc ugyancsak a nyersércfeladó szalagra került. Az előtö-
rési gépsor villamos reteszrendszerben üzemelt, azaz a berendezé-
seket meghatározott sorrendben indították el és állították le.113 Az 
épületbe beszivárgó vizeket a csillebuktató-mű legalsó szintjén 
gyűjtötték össze, ahonnan időszakosan szivattyú segítségével 
nyomatták ki a csapadékot. A mű földalatti és felszíni szintje kö-
zött egy szerelőakna-nyílást is meghagytak, a nagyobb gépeket, 
gépelemeket szükség esetén futódaru segítségével ezen keresztül 
emelték ki. 114 

 
Tároló- és hűtőépület  

(Előterében a hűtődobbal) 
 

Tervező vállalat: Iparterv.115 
Az építés ideje: 1955–56 körül.116 
Alapterület: 32 × 14 m.117 
Átlagmagasság: 13 m.118 
Tárolóépület kapacitása: 2000 t.119 
Szintek száma: a tárolóépület 3, míg a hűtőépület 2 szintes.120 
Az épület anyaga: a földalatti rész vasbetonból, míg a felszíni rész 
vasbeton vázzal és téglafalazással készült. 121  
A tárolóépület feladata: az előtört érc tárolása és továbbítása. 
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Az építés módja: a talaj kedvezőtlen minősége miatt az együtt ki-
vitelezett tároló- és hűtőépület is – a csillebuktató-műhöz hasonló-
an – ún. talajsüllyesztéses módszerrel létesült, azzal a különbség-
gel, hogy itt a süllyesztés mértéke mindössze 6 m volt.122  
Technológia: a csillebuktatóból érkező érc 2 db, ún. reverzálható 
(csillepályára állítható, mozgatható, forgatható) szállítószalagra 
került, amelyek az ércet a tárolóépületben elhelyezett 8 db, egyen-
ként 500 t kapacitású vasbeton bunkerbe továbbították. A bunke-
rekből az érc ürítését tányéros adagolók végezték, amelyekből 4 
db-ot építettek ebbe az üzemrészbe. A tányéros adagolók alól az 
ércet 2 db keresztgumiszalag továbbította az adagolószalagok-
ra.123 

 
Feladó- vagy adagolóépület 

 
Tervező vállalat: Iparterv.124 
Az építés ideje: 1955–56 körül.125 
Alapterület: 27 × 6 m.126 
Átlagmagasság: 22,5 m.127  
Szintek száma: 2.128 
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Az épület anyaga: a kemence feletti és alatti rész vasbetonból, il-
letve tűzálló falazatból készült, míg a felső szalagszintet vasbeton-
ból, téglakitöltéses falazattal kivitelezték.129  
Feladata: a felső szinten a feladószalagon érkező érc forgódobos 
kemencékbe való beadagolása, az alsó szinten pedig a keletkezett 
szállópor kiadása.  
Technológia: a feladószalagon érkező ércet 2 db átadószalag jut-
tatta a csősurrantóba. Az érc közvetlenül a nagy hőterhelésnek ki-
tett surrantón át érkezett a kemencébe. A feladási oldalon távozott 
a kemencéből a kiáramló forró levegő és a szállópor jelentős része. 
Az adagolóépület alsó tere így porkamraként működött, s a ke-
mencéből származó por durva része itt ülepedett le.130 

 
Forgódobos kemencék 

 
Tervező és kivitelező vállalat: ETW.131 A kemencék alapozását az 
ÉM. 21. sz. Állami Építőipari Vállalat végezte.132 
A kemencék száma: 2. 
Méreteik: d = 3 m   L = 30 m.133  
Dőlésszögük: 3o. 134 

A dobok fordulatszáma: 2/perc.135 
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Teljesítményük: 35 tonna/óra (a földgáztüzelés 1970. évi bevezeté-
se után).136 
A pörkölés hőmérséklete: 850–950 oC. 
Falazatuk anyaga: belülről tűzálló samott-téglával bélelt. 
Feladatuk: a nyersérc pörkölése az ellenáramban áramló füstgáz 
izzító hatására. 
Kivitelezésük: a kemencéket a Szállítóberendezések Gyára dol-
gozói szerelték be 1956–57 folyamán.137 A kemencéket 3 helyen 
ún. támgörgővel és futógyűrűvel támasztották alá, meghajtásuk 
pedig fogaskerék-koszorúval történt.138   

 
Porleválasztó ciklontelep 

(Az adagolóépület és a füstgázelszívó ventillátorokat magukban 
foglaló épület között) 

 
Tervező és kivitelező vállalat: ETW.139  
Feladata: a füstgáz portalanítása, azaz a füstgázból a finomabb 
por leválasztása.  
Technológia: a ciklontelep által leválasztott és a porkamrák alatt 
összegyűjtött por kihordására zárt rendszerű csiga szolgált. Ez a 
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por közvetlenül a szeparáló-épületbe került, a ciklontelep portala-
nított meleg levegőjét pedig az ún. elszívó-ventillátorok a füstcsa-
tornán keresztül a 100 m magas kéménybe nyomták.140 
 

 
 

Fűtőépület 
(A kép jobb oldalán látható a fűtő-, a baloldalon pedig a tároló- és 

hűtőépület) 
 

Tervező vállalat: Iparterv.141 
Az építés ideje: 1956–57 körül.142 
Alapterülete: 25 × 13 m.143 
Átlagmagassága: 13 m.144 
Szintek száma: 1.145 
Az épület anyaga: vasbetonszerkezet, téglakirakással. 
Feladata: a kemencék gázellátását, az égetési technológiát itt sza-
bályozták. Ebben az épületben alakították ki továbbá – tűzálló fa-
lazat beépítésével – a pörkölt érc hűtődobokra való átadását is.146 
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Hűtődob 
(A tároló- és hűtőépülethez csatlakozva) 

 
Tervező és kivitelező vállalat: ETW.147 A hűtődob alapozását az 
ÉM. 21. sz. Állami Építőipari Vállalat végezte.148 
A dob méretei: d = 1,8 m  L = 22 m.149 
Feladata: a magas, kb. 600–700 oC hőmérsékletű pörkölt, izzó érc 
hűtése.  
Technológia: a dobok hűtését részben direkt, részben indirekt mó-
don valósították meg. Direkt módon ún. köpenyhűtéssel (azaz a 
forgódobok külsejére történő vízpermetezéssel), indirekt módon 
pedig a dob belsejébe való vízbepermetezéssel oldották meg az 
érchűtés problémáját.150 A hűtésnek ez a mód- ja azonban a kör-
nyezetre igen ártalmas volt, hiszen az utótörőépület pormentesíté-
sét ellehetetlenítette, tekintettel arra, hogy a száraz portalanítás 
céljából beépített porzsákok felülete főleg hideg időben elsároso-
dott, ezért funkciójuk ellátására alkalmatlanná váltak. A hűtőépü-
let alsó szintjén elhelyezett ún. rezgő vályú (Schenk-vályú) végez-
te a hűtött érc hűtődobból történő továbbszállítását.  
     Az épület +5 m-es felső szintjén az üzem férfi fürdőit alakítot-
ták ki, amely 1974-ig működött itt.151 
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Utótörő-osztályozó épület  
(A kép jobb oldalán) 

 
Tervező vállalat: Iparterv.152 
Az építés ideje: 1956–57 körül.153 
Alapterülete: 19 × 22 m.154 
Átlagos magassága: 13 m.155 
Feladata: a pörkölt és hűtött érc vibrátorral történő szétválasztása, 
illetve a vibrátor felső termékének hengeres törőkkel való aprítása. 
Technológia: A hűtőépület alsó szintjéről, a Schenk-vályúról le-
hullott pörkölt ércet 2 db szállítószalag továbbította az utótörő-
osztályozó épület felső szintjére, ahol 2 db, ETW 1200 × 3000 tí-
pusú,156 kétsíkú vibrátor volt beépítve. A vibrátor 3 terméket szol-
gáltatott. Az alsó termék szemnagysága 0–2,75 mm, a középsőé 
2,75–8 mm volt. Ezek külön-külön szállítószalagra kerültek, míg a 
+8 mm-es szemnagyságú ércet HS 70/100 típusú157 hengeres törő 
tovább aprította, majd az aprított anyagot rosta segítségével újra-
osztályozták. A vibrátor alsó és középterméke az ún. „hármas sza-
laghídon” át került a mágneses szeparáló-épület 22,5 m-es szintjé-
re. Az utótörőben aprították továbbá a mágneses szeparálás közép-
termékét, amit 3 db függőleges tengelyű ütőhatású malom (ún. 
Prall-malom) végzett. A malmok töretét szállítócsiga gyűjtötte 
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össze és vezette a „hármas szalaghídon” levő 3. szállítószalaghoz. 
Az utótörő épületében helyezték el továbbá a portalanítást végző 
ciklontelepet és a zsákos porszekrényt is, amit – mint már utaltam 
rá – a párás, viszonylag nagy nedvességű por gyakran működés-
képtelenné tett.158 
 

 
 

Mágneses szeparáló  
(Előterében az ún. „hármas szalaghíddal”) 

 
Tervező vállalat: Iparterv.159 
Az építés ideje: 1957–59 körül.160 
Alapterülete: 27 × 13 m.161 
Átlagmagassága: a talajfelszín felett 20 m.162 
Szintek száma: 5.163 
Feladata: a hűtött, tört és osztályozott érc fogadása, az épületben 
lévő bunkersorban az anyag szétosztása, a bunkerekből kiürített 
pörkölt érc száraz mágneses szeparálása, majd az üzemegységből 
való továbbítása. 
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Technológia: a szeparálást végző 21 szeparálódobot az épület +2,8 
m-es szintjén építették be. Három sorban helyezkedtek el a bunke-
rek alatt. Az elsőben 6 dob volt, amelyek a 2,75–8 mm-es ércet 
választották szét. A másodikban levő 9 dob a 0–2,75 mm-es érc, 
míg a harmadik sor 6 dobja a középtermék szeparálására szol-
gált.164  
A szeparálódobok főbb részei: a dobban elhelyezkedő 12 pólusú, 
egyenárammal gerjesztett álló elektromágnes, a dob meghajtására 
szolgáló motor, a forgó dobrész, valamint a termékek (koncentrá-
tum és meddő) elkülönítésére szolgáló surrantók.165  
     A 0–2,75 mm-es és a 2,75–8 mm-es pörkölt termék elválasztá-
sakor késztermék-koncentrátum, illetve középtermék képződött. 
Az utóbbit aprították a már említett utótörőben elhelyezett mal-
mok. Ezek törete kb. 0–2,5 mm-es aprított ércet adott, melynek 
mágneses szétválasztásából egy gyengébb minőségű végtermék és 
a végmeddő származott. A mágneses szeparáló dobszintjén alakí-
tották ki továbbá az elválasztáshoz szükséges egyenáramot biztosí-
tó berendezéseket is. A szeparáló épületében különítették el tehát a 
pörkölt ércet késztermékre (azaz mágneses termékre) és vég-
meddőre (vagyis nem mágneses termékre). A szeparálás mágneses 
termékeit az épület alsó szintjein szállítócsigák továbbították a 
késztermék-feladó szállítószalagra, amely a dúsított ércet a vasúti 
vagontöltő épületbe juttatta. A nem-mágneses termék a végmed-
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dő-kiszállítást szolgáló szállítószalagra, majd pedig a meddőbun-
kerbe került.  
     Ebben az épületben valósították meg az 1970-es évek elején a 
szállópor szeparálását is (lásd a következő fejezetet). A szeparáló-
épület legfelső szintjén volt beépítve a mágneses elválasztás porta-
lanítását végző porelszívó és -leválasztó rendszer is, amelynek al-
só termékét a késztermékhez vezették. Ez a ciklonteleppel és por-
szűrővel felszerelt portalanító berendezés jó hatásfokkal működött, 
az akkori környezetvédelmi előírásoknak eleget tudott tenni.166 

 
Vagontöltő épület 

 
Tervező vállalat: Iparterv.167 
Kivitelező vállalat: ÉM. 21. sz. Állami Építőipari Vállalat.168 
Az építés ideje: 1957–59 körül.169 
Alapterülete: 26 × 16 m.170 
Átlagmagassága: 22 m.171 
Szintek száma: 2.172 
Kapacitása: 2000 t érc tárolása.173 
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Az épület anyaga: vasbeton lábakon, vasbeton vázból téglakitöl-
téssel készült létesítmény. 
Feladata: a dúsított érc tárolása és vasúti vagonokba történő ada-
golása. 
Technológia: felső szintjére a dúsított érc tároló-bunkerba töltését 
végző csigákat építették be. Az épület alatt húzódott a rudabányai 
vasútvonal 5. és 6. számú iparvágánya. Az érc adagolását végző 
berendezést elektromos motorok működtették. A vasúti kocsikat 
két lépcsőben töltötték meg. Elsőként az előtöltésre került sor, 
majd az így megrakott vagont a vasúti hídmérlegre vontatták, ahol 
a mérleg állása szerint az esetlegesen szükséges utántöltést is vég-
rehajtották. Rudabánya és a későbbi felhasználó Borsodi Ércelő-
készítő Mű (BÉM) között a szállításokat ún. irányvonatok végez-
ték. Ez 10 db, egyenként 58 t kapacitású vagont foglalt magában. 
A kezdetben 10 m hosszú vasúti hídmérleget – annak kis kapacitá 
sa miatt – 1978-ban 13 m hosszúságúra, illetve 100 t méréshatá-
rúra bővítették.174 
 

Meddőbunker 
 

 
 

Tervező vállalat: Iparterv.175 
Az építés ideje: 1957–58 körül.176 
Alapterülete: 8 × 7 m.177 
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Átlagmagassága: 13 m.178 
Szintek száma: 1.179 
Az épület anyaga: vasbeton szerkezet, tégla falazattal. 
Feladata: a magnetizáló pörkölés és mágneses szeparálás meddő 
termékének tárolása, illetve a meddőhányóra való továbbítása. 
Technológia: a mágneses szeparáló-épületből az ún. ferdeszintes 
szállítószalag vitte a nem mágneses terméket a meddőtárolóig. 
Kezdetben a végmeddő eltávolítását csillepályán, ún. végtelenkö-
teles vontatási módszerrel oldották meg, az üzemelés későbbi idő-
szakában azonban ezt dömperszállítás váltotta fel.180 

 
Kémény 

 

 
 

Kivitelező vállalat: 30. számú Mélyépítőipari Tröszt.181 
Az építés ideje: 1955–56.182 
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Méretei: magassága 100 m 42 cm183, belső átmérője 5,7 m (a ké-
mény alsó végén) és 3,6 m (a felső végében).184 
A kémény anyaga: tűzálló téglából készült többrétegű falazat. 
Feladata: a kemencékből, pontosabban az adagolóépületből füst-
csatornán keresztül érkező forró levegő szabadtérbe való továbbí-
tása. (A füstcsatornát az ÉM 21. sz. Állami Építőipari Vállalat ki-
vitelezte).185 
 

 
 

A dúsítómű távlati képe az építés utolsó fázisában 
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VI. A dúsítómű kiegészítő létesítményei 

 
Generátor- és kazánház  

(Előterében a szénfelhordó szalaghíddal) 
 

 
 
Tervező vállalat: Iparterv.186 A kazánház gépi berendezéseinek 
műszaki tervét a Hőterv készítette.187 
Az építés ideje: 1957–58 körül.188 
Alapterület: 50 × 23 m.189 
Átlagmagassága: a generátorépületé 22 m, a kazánházé 6 m.190 
Szintek száma: a generátorépület 3, a kazánház 1 szintes.191 
Feladata: a pörköléshez szükséges fűtőgáz előállítása. 
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     A gázt borsodi barnaszénből a generátorépületben felállított 4 
db, 3200 mm átmérőjű, 4500 t/ó teljesítményű Koller-generátor 
termelte.192 Szénellátásuk a következő módon történt: a szén fe-
nékürítéses vasúti vagonokban érkezett a dúsítómű-höz. Ezek táro-
lására a 7. és 8. iparvágány alatt vágányonként 4–4 db, egyenként 
250 t befogadóképességű résbunkert alakítottak ki. A bunkerekből 
a szén ürítését kaparókocsi végezte, majd szállítószalag juttatta a 
generátorház tetejére. Ott egy ún. kocsizószalag osztotta szét a 
szenet a generátor bunkereit feltöltő szállítószalagra, illetve a ka-
zánház bunkereibe. A generátor-salakot a salakszalag gyűjtötte 
össze, és szállította a salakbunkerbe.193 

 
Salakbunker 

 

 
 
Tervező vállalat: Iparterv.194 
Az építés ideje: 1958–59.195 
Alapterülete: 8 × 6 m.196 
Átlagmagassága: 13,5 m.197 
Szintek száma: 1.198  
Az épület anyaga: a földalatti rész vasbetonból, a felszíni pedig 
vasbetonvázból téglakirakással készült.199 
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Feladata: a szénégetés során keletkezett salakanyag tárolása, illet-
ve a meddőhányóra való továbbítása. 
     A salakgyűjtő funkciója 1970-ben a földgáztüzelésre történő 
áttérés révén megszűnt, 1975-ben egy polgárvédelmi gyakorlat fo-
lyamán végrehajtott robbantással pedig magát az épületet is meg-
semmisítették. A széntárolást szolgáló, 8. vágány felőli résbunke-
rek szerepe azonban 1970 után is megmaradt. Később ugyanis 
ezeken a bunkereken át adták fel szakaszosan a szárítandó és őr-
lendő ásványféleségeket, a rézércet, majd 1989-től a feldolgozásra 
váró gipszkövet.200 

 
Kátrányülepítő épület, illetve a kátránytartály 

 

 
 
A kátrányülepítő alapterülete: 17 × 6 m.201 
Átlagmagassága: 8 m.202 
Szintek száma: 2.203             
Feladata: a szénlepárlás melléktermékeként keletkezett kátrány 
kiválasztása, ülepítése. 
Technológia: a kátrányülepítőből csővezetéken keresztül ju-
tatták el a kátrányt a vasútig, pontosabban a 6. és 7. vágány 
közt felállított 110 m3-es lemeztartályba, ahonnan azt időn-
ként tartálykocsiban elszállították.204 
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Hűtőtorony 

 

 
 

Tervező vállalat: Iparterv.205 
Az építés ideje: 1957.206 
Magassága: kb. 10 m.207 
Anyaga: fa. 
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Feladata: az érc pörkölésekor keletkezett melegvíz hűtése. Tech-
nológia: a vizet a +200 m-es magasságon lévő üzemudvarról szi-
vattyú segítségével a +223 m magas területen felállított hűtőtorony 
tetejére emelték, majd a toronyban lehűlt vizet vezették vissza az 
érc hűtésére. A tornyot 1973-ban bontották le.208 

 
I. és II. transzformátor-állomás 

 

 
 

Tervező vállalat: Iparterv.209 
Építés ideje: 1956–58.210 
Alapterület: I. trafó: 24 × 14 m, II. trafó: 18 × 10 m.211 
Átlagos magasság: I. trafó: 15 m, II. trafó: 8 m.212 
Feladatuk: a folyamatos áramellátás biztosítása.  
     A 2 db trafóház felállítására elsősorban biztonsági okokból ke-
rült sor, ugyanis az olykor előforduló áramkimaradás esetén így az 
üzem átkapcsolása az egyik trafóházról a másik rendszerére lehe-
tővé vált. A trafóházak az országos körhálózathoz csatlakoztak, a 
beérkező vezetékek 35 kV-os feszültséggel bírtak.213 
     A generátor- és kazánház oldalában egy turbinaház épült, 
amelyben szintén biztonsági okokból 2 db turbinát helyeztek el.214 
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Műhelyépület  
(A felvétel előterében) 

 
Tervező vállalat: Iparterv.215 
Kivitelező vállalat: ÉM. 21. számú Állami Építőipari Vállalat.216 
Az építés ideje: 1955-56 körül.217 
Alapterülete: 45 × 12 m.218 
Átlagmagassága: 6 m.219 
Szintek száma: 1. 
Feladata: az üzemi berendezések és gépek karbantartása, esetle-
ges javítása. 
Részegységei: fa-, lakatos-, és villamosműhely, valamint elkülö-
nítve alakították ki a hegesztő- és kovácsműhelyt. A csarnokon be-
lül futódaru végezte a nagyobb terhek mozgatását.  
Felszereléseik: a lakatosműhelyben például eszterga- és satupadot, 
maró- és darabológépeket, lemezsajtolót és -darabolót, élhajlító-
gépet stb. építettek be. A faműhelyt többek között körfűrésszel, 
vágógéppel, famegmunkáláshoz szükséges gyaluval szerelték fel.  
    A villamosműhelyben a villanymotorokat javították, így ott en-
nek megfelelő eszközöket, szerszámokat használtak. A hegesztő-
műhelyben ív- és lánghegesztést végeztek a felszerelésekkel. A 
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kovácsműhelyben Ajax-kalapács volt beépítve a tűzi kovácsolás-
hoz, illetve e csarnokrészben készítették a zártrendszerű csigaszál-
lításhoz használatos csigaleveleket is. 
 

 
 

     Itt említem meg, hogy kisebb, ún. kézi műhelyeket minden je-
lentősebb üzemrésznél kialakítottak, így például az előtörőnél, a 
pörkölésnél és a mágneses szeparálásnál. Ugyancsak minden épü-
letben, szintenként ablakokkal ellátott kezelőfülkét létesítettek a 
gépkezelők részére. Ezek lehetővé tették az ott tartózkodó munká-
sok számára a gépekre való rálátást, továbbá a kis helyiségek a zaj 
ellen is védték a dolgozókat, télen pedig melegedőül szolgáltak.220 

 
Gumijavító műhely  

(Előterében az egyik víztároló tartály, mögötte a résbunkerek) 
 

Tervező vállalat: Iparterv.221 
Kivitelező vállalat: ÉM. 21. számú Állami Építőipari Vállalat.222 
Az építés ideje: 1955–56 körül.223 
Alapterülete: 7 × 18 m.224 
Átlagmagassága: 5 m.225 
Szintek száma: 1. 
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Feladata: az üzemben nagy mennyiségben használatos gumisza-
lag javításához szükséges anyagok, eszközök tárolása. A szalago-
kat ugyanis közvetlenül a helyszínen javították.  
Felszerelései: a nyúzógép, csiszológépek, szalagsütő-berendezés, 
munkapad, stb.  
     A mű üzemelésének kezdeti időszakában az ipari- és ivóvíz-
szükséglet biztosítására, valamint a tűz elleni védelem céljából 
Szendrő közelében létesültek víznyerő kutak, s az ott elhelyzett 
szivattyútelep nyomta a vizet kb. 10 km hosszú nyomóvezetéken 
át a dúsító 2 db, 50 m3-es, földbe süllyesztett víztartályába, melyek 
mellett még egy 500 m3-es és egy 150 m3-es víztároló is létesült az 
üzem területén.226 A nyomóvezetéket és a víztárolókat a 29/3. sz. 
Vízvezeték- és Csatornaépítő Vállalat építette.227 

 
Raktárépületek  

(Előtérben a nagyobb, mellette pedig a kisebb raktárépület) 
 

Tervező vállalat: Iparterv.228 
Az építés ideje: 1957–58 körül.229  
Alapterülete: a nagy raktáré 32 × 7 m, kis raktáré 12 × 14 m.230 
Magassága: a nagy raktáré 8 m, a kis raktáré 4 m.231 
Szintek száma: mindkettőben 1. 
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Feladata: a nagyobb raktárban tárolták többek között a tartalék 
villanymotorokat, a csapágyféleségeket és a különböző szerelési 
anyagokat, eszközöket. A kis raktár a kemencék falazatához szük-
ségek tűzálló anyagok, valamint a kenő- és az üzemanyag tárolá-
sára szolgált.232 

 
Irodaépület 

(A főbejárattal, háta mögött L alakban a hozzá csatlakozó  
labor) 

 

Tervező vállalat: Iparterv.233 
Az építés ideje: 1959–60 körül.234 
Alapterület: irodaház: 35 × 14 m, laborépület: 14 × 30 m.235 
Magassága: 8 m.236 
Szintek száma: 2. 
Az épület anyaga: vasbeton alapon, előre gyártott műkő lábazaton 
álló, illetve nyerstéglával falazott létesítmény. Az épületet kívülről 
színezett fröcsköléssel vakolták. Az irodaépület megjelenésében 
teljes mértékben magán viseli a „szocreál” építési stílus jegyeit. 
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     Az irodaház mellé a mű üzemelésének kezdeti időszakában 
gyorsan növő nyárfákat telepítettek. A vízelvezetés elhanyagolása 
és a fák erőteljes növekedése miatt azonban idővel az épület egy 
részében falrepedések keletkeztek, és az ajtónyílások eldeformá-
lódtak. 
      

 
 

     Az irodaépület földszintjének egyik szárnyában kapott helyet a 
laboratórium, a másik szárnyában pedig porta, művezetői iroda és 
fürdő, felolvasó helyiség és női fürdő-öltöző létesült. Az emeleten 
a dúsítómű vezetőségének irodái foglaltak helyet a titkársággal, az 
üzemi szakszervezeti és pártbizottság helyiségeivel egyetemben.237 
     Itt említem meg, hogy kommunális egységek is voltak a 
dúsítómű minden fontosabb épületében. 

 
Lakótelep238 

 
     A lakótelep a dúsítómű szerves tartozéka, az üzemben dolgo-
zók egy részének otthona volt. 
Helye: a dúsítótól északnyugatra, mintegy 850 m távolságban. 
Az építés ideje: 1953–54.239  
Bruttó területe: 21 000 m2. 
Egy 2 szobás lakás alapterülete: kb. 60 m2. 
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Egy lakásra jutó építési költség: 102 500 Ft (melléképületekkel 
együtt). 
Tervező: a lakóépületek a Városépítési Tervező Iroda Balinkára 
tervezett 1950. III. 14. típusú szabadonálló egyemeletes, 16 laká-
sos épületnek felelnek meg. 
Szerkezet: a lakótelep négy házból állt. Egy épületben 16 lakás 
volt (14 db kétszobás és 2 db háromszobás). Minden lakáshoz tar-
tozott erkély, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba és melléképü-
letek (sertés- és baromfiólak). 
Kivitelezés: az épületek vasbeton szerkezettel, kisméretű téglafala-
zással, külső-belső vakolással, fa nyílászárókkal, hagyományos 
nyeregtetős cserépfedéssel készültek. A lakások mindegyike csa-
tornázott, vízzel, villannyal és egyedi fűtéssel (cserépkályha) ellá-
tott volt.  
     Érdekességként megemlítem, hogy az itt található otthonok 
száma miatt a rudabányai köznyelv ma is „Hatvannégy” névvel il-
leti ezt a településrészt. 
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VII. Fejlesztések a dúsítóműben 

 
     Rudabányát az 1960-as évektől kezdve sokoldalú érc- és ás-
ványelőkészítő tevékenység jellemezte. A helyi üzem budapesti 
központja, az Országos Érc- és Ásványbányák (OÉÁ) alapvetően a 
dúsítás technológiájának korszerűsítését helyezte előtérbe a fej-
lesztési célok között. 1962. júniusában kezdte meg teljes üzemét a 
pátvasérc előkészítését végző dúsítómű. Mivel a hazai szakembe-
rek a magnetizáló pörkölésre és a mágneses szeparálásra, mint új-
szerű technológiára vonatkozó nagyüzemi tapasztalatokkal nem 
rendelkeztek, bőségesen merültek fel műszaki problémák már a 
részleges üzemmenet időszakában is. Így például kezdettől fogva 
gondot jelentett a rudabányai forgókemencék rövidsége (30 m a 
másutt mindenhol 50 m hosszúságú kemencékhez képest.) Ennek 
kedvezőtlen hatásai az érc gyors áthaladása miatti elégtelen pörkö-
lődésben, valamint a kemencékből távozó füstgázok okozta ké-
ményrepedésekben nyilvánultak meg. A gondok elhárítása érdeké-
ben a rudabányai szakemberek Pálfy Gábor főmérnök vezetésével 
igyekeztek bizonyos technológiai változtatásokat végrehajtani. Így 
többek között szükségessé vált a kemencékbe hosszan benyúló 
gázégők megrövidítése, az érc lassúbb haladása érdekében a ke-
mence falazatának átalakítása, illetve a kémény acélabroncsokkal 
történő megerősítése.240  
     Nagy figyelmet fordítottak ebben az időben a dúsítómű vezetői 
az ércelőkészítés meddőjének megfelelő hasznosítására is. A pát-
vasérc pörkölésekor ugyanis a forgódobos kemencék végén a füst-
gázzal jelentős mennyiségű „szállópor” keletkezett, amely a nagy 
(5-7 m/s) gázsebesség és barittartalom miatt a feladott nyersércnek 
mintegy 8–10 %-át tette ki. 1968-ig a szállópor hasznosítás nélkül 
a meddőhányóra került, ekkor azonban kezdetét vette Rudabányán 
a különleges légtechnikával, adagolóberendezésekkel és szepará-
ló-dobokkal történő szállópor-hasznosítás. 
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     A dúsítómű további igen fontos fejlesztésének tekinthető a 
földgáztüzelésre való áttérés. 1969-ig a pátvasércet – mint arra 
már a korábbiakban utaltam – borsodi barnaszénből Koller-gene-
rátorral előállított generátorgáz elégetésével pörkölték. Az ehhez 
szükséges megfelelő hőmennyiség biztosítására évente csaknem 
24 millió Ft értékű szenet használtak fel.241 A termelési költségek 
csökkentése és a minőségjavítás érdekében építették ki az 1960-as 
évek végén a Sajókazától Rudabányáig húzódó földgázvezetéket, 
s kezdték meg a hajdúsági földgáz alkalmazását a dúsítóműben. 
Ezzel egyidőben az üzemben – a Kohászati Gyárépítő Vállalattal 
együttműködve – nyomáscsökkentő és gázfogadó állomást létesí-
tettek, valamint elvégezték a berendezések szükséges átalakítá-
sát.242 A magas, mintegy 7 millió Ft-os beruházási összeg mellett 
az áttérés eredményesnek volt mondható,243 hiszen a földgáztüze-
lés bevezetése révén az évi 164 kt dúsított érctermelés 197 kt-ra 
nőtt.244 
     1970-ben az előkészítő-mű a vasércbányászat mellékterméke-
ként előkerülő festék-alapanyagok pigmentté történő feldolgozása 
céljából őrlőteleppel egészült ki. Az új üzemrész eredetileg évente 
800 t finomőrlemény előállítására volt alkalmas, 1975-re azonban 
a mű kapacitását 6000 t/év őrleményre bővítették.245  
  

Az ipari tevékenység bővítése Rudabányán 
 

Barnavasérc-törő és -osztályozó 
 
      1963 decemberében érctörő- és osztályozó-üzemet avattak Ru-
dabányán. E beruházás alapvető célja a bányában kitermelt barna-
vasérc és ankerit kohászat számára kedvezőbb előkészítésének, 
vagonba rakásának és mérlegelésének megoldása volt. Az üzem az 
500 mm nyomtávú altárói kisvasútállomás délkeleti végénél épült 
fel.246 A beruházás generáltervezője a Bányászati Tervező Intézet 
(BÁTI) volt, altervezőként pedig a Lenin Kohászati Művek Terve-
ző Irodája (LKMTI) járt el. A mű kivitelezését a Kohó- és Gépi-
pari Minisztérium és a Nehézipari Minisztérium támogatásával a 
Rudabányai Vasércbánya végezte.247 
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     A törő- és osztályozó-üzemben az altárón keresztül érkező ér-
cet 80 mm szemnagyság alá törték. Az így nyert anyagot vibráto-
rok segítségével osztályozták. A szétválasztott érc 0–20 mm-es 
apró, illetve 20–80 mm-es darabos formában került a késztermék-
tároló bunkerbe, majd a felhasználás helyére.  
     Az 1960-as évek végén a törő- és osztályozó-művet is bővítet-
ték. A Borsodi Ércelőkészítő Mű (BÉM) megépítésével ugyanis a 
kohászat darabos érchez jutott, így a barnavasérc közvetlen kohó-
sítását már nem végezték. A kohászat a továbbiakban –10 mm-es 
szemnagyságra aprítva igényelte ezt az ércféleséget. 1969–70 fo-
lyamán ezért a törő és osztályozó mellé két részből álló, 2000 t 
kapacitású, –10 mm-es szemnagyságú érc átlagosítására és tárolá-
sára alkalmas egységet építettek.248  

 
Rézflotáló 

 
     1974 elején indult meg Rudabányán a nagyobb réztartalmú pát-
vasércből a rézszínpor-előállítás flotációs eljárással. A rézércek 
jelenléte a lelőhelyen már régóta ismert volt. Az 1970-es évek ele-
jén a rézben dús rudabányai pátot a Recsken működő flotálóüzem-
be szállították, s ott dolgozták fel. 1973-ban azonban a Velencei-
hegységben a pátkai ólom- és cinkelőkészítő üzem munkáját be-
szüntették, berendezéseit leszerelték és Rudabányára szállítot-
ták.249  
     A flotálás az ércelőkészítési eljárások egyik típusa. Lényege, 
hogy az egyik ásvány vagy ásványcsoport szemcséi a víz felszínén 
létesített habba gyűlnek, míg a többi ásvány szemcséi a vízben 
maradnak.250 A tulajdonképpeni előkészítést végző flotáló-készü-
lékek rendszerint több, sorba kapcsolt cellából állnak. Mindegyik 
cellában hab képezhető. A habot a levegőnek az érc-víz zagyba 
való befúvatása és bekeverése útján állítják elő. A hab tartalmazza 
a kiválasztandó ásványt, s mindig az egymás után kapcsolt cellák-
ban visszamaradó meddőzagy kerül a következő cellába. Így foko-
zatosan egyre szegényebb fémtartalmú hab keletkezik.251 A Ruda-
bányán alkalmazott flotációs technológia kidolgozásában a mis-
kolci Nehézipari Műszaki Egyetem ásványelőkészítési tanszékének 
munkatársai nyújtottak segítséget a helyi szakembereknek.252  
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     Az előkészítő eljárás folyamán a rezes ércet az altárón át a bá-
nyából csillékben szállították a barnavasérc-törő üzembe vagy a 
dúsítómű nyersérc-törő részlegébe aprítás végett. Innen került az 
aprított érc a dúsító egykori generátorházában felszerelt253 flotáló-
üzembe, ahol a fent említett technológia révén rézszínpor keletke-
zett. 
     A flotálómű 1974–79 között a rendelkezésre álló ércmennyi-
ségtől függően évi 15–30 kt rezes pátvasércet dolgozott fel,254 
amelynek jelentős részét külföldre, többek között Belgiumba szál-
lították.255 

 
A vasércbányászat gazdasági problémái 

 

     A tervgazdálkodás rendszerében a vasércbányászat az Orszá-
gos Tervhivatal által meghatározott mennyiséget termelte ki, és az 
Országos Anyag- és Árhivatal által megszabott áron értékesítette 
azt. A bányászati termékek vevőit is az Országos Tervhivatal je-
lölte ki, míg azok, vagyis a kohászat köteles volt a vasércet rend-
szeresen átvenni. A problémák elsődlegesen ebből adódtak, hiszen 
a kohóipar igen gyakran sérelmezte ezt a megkötöttséget, mind a 
mennyiség, mind az árak vonatkozásában.256 
     Az 1968 januárjától életbe lépő új gazdasági mechanizmus 
azonban a bányászat termékeire a piaci keresletnek megfelelően 
alakuló szabad árat vezetett be.257 A kohászat azonnal támadást 
indított a bányászat által megajánlott árakkal szemben. A vitát vé-
gül a Gazdasági Bizottság (GB) rendezte azáltal, hogy a dúsított 
pátércre és a barnavasércre ismét kontingentált árat és mennyisé-
get határoztak meg.258 Az állami vezetés ugyanakkor engedményt 
is tett a kohászatnak, mivel az általa előirányzott árat dotációval 
egészítette ki.259 Így a két ellenérdekelt fél között árharc indult el, 
amelynek során a bányászat több ízben bizonyította, hogy a hazai 
vasércek felhasználása mind a BÉM zsugorító-szalagjain, mind a 
kohósítás folyamatában előnyösebb, mint az olcsóbb szovjet 
aglóércé.260 
     Ezt alapul véve a Tárcaközi Ár- és Termékforgalmazási Bizott-
ság (TÁTB) 1974. évi határozatában kötelezővé tette a kohászat 
számára, hogy az 1975–80 közötti tervidőszakban a rudabányai 
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barna- és pátvasércet átvegye.261 A barnavasérc kitermelését és 
feldolgozását azonban – főként az egyre csökkenő ásványvagyon 
és a kohászat kedvezőtlen átvételi magatartása miatt – a ruda-
bányai üzem 1979-ben megszüntette. Ugyanebben az évben a réz 
világpiaci árának nagyarányú csökkenése következtében a rézflo-
tálás is gazdaságtalanná vált, s ezért azt is megszűntették.262  
     1978-ban az állami vezetés új, megnövelt vasércárakat állapí-
tott meg, de megvonták az eddig Rudabányának juttatott kedvez-
ményeket.263  Ezzel, illetve az 1973-as olajárrobbanás hatására ug-
rásszerűen megnövekedett földgázárakkal magyarázható, hogy az 
1970-es évek végére a vasércdúsítás veszteséges tevékenységgé 
vált. Az OÉÁ Vasérc Műveinek vezetői ekkor főként az előkészítés 
gazdaságosságának helyreállításán fáradoztak. Az üzem bővítésé-
nek terve azonban nem valósulhatott meg, mert a kohászat „vál-
ságiparág”264 lett. Az 1985. december 28-án megszületett 10212/ 
1985. sz. GB határozat mind a vasércbányászatot, mind pedig az 
ércdúsítást véglegesen megszüntette a településen.265 
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VIII. A dúsítómű a dúsítás megszüntetése után 

 
     A vasérckitermelés, valamint az előkészítési tevékenység be-
szüntetése után a dúsítómű vezetősége elsődlegesen az alkalma-
zottak megélhetési lehetőségét szem előtt tartva alapvető célkitű-
zésként a termékszerkezet-váltást, vagyis a dúsító épületeinek, 
főbb berendezéseinek más termékek előállítására való felhasználá-
sát határozta meg. 1985 után ennek érdekében többirányban foly-
tak vizsgálódások. Ilyen lehetőség volt többek között a különböző 
ásványi anyagok pörkölése, a hulladékégetés, valamint a gipszége-
tés.266 A felmerülő alternatívákból végül a dúsító egykori generá-
tor- és kazánházában a gipszelőkészítő- és őrlőüzem, valamint egy 
gipsz-perlites vakolatgyártó üzem valósult meg 1989-ben. 
     A gipszégetőben az Alsótelekes határában ma is működő bánya 
termelvényeit dolgozzák fel. A 120–180 oC-ra hevített gipsz víz-
tartalmának egy részét elvesztve felhasználható az építőiparban, a 
kézműiparban, a gyógyászatban, alkalmas továbbá gipsz-alapanya-
gú vagy -tartalmú félkész termékek, például épület-válaszfalak, 
mennyezetzáró és más szerkezeti elemek gyártására.267 A rudabá-
nyai égetett gipszet napjainkban elsősorban az építőipar keresi és 
alkalmazza.  
     A gipszégető jelenlegi kapacitása 15–18 000 t/év késztermék, 
míg a vakolatgyártó üzemrész mintegy 6000 t szárazvakolat előál-
lítására alkalmas. Az utóbbi termék nagy előnye abban rejlik, hogy 
az építkezések helyszínén csupán vízzel összekeverve azonnal fel-
használható.268 
     A generátor- és kazánház mellett a dúsítóüzem egykori épületei 
közül az irodaház a laboratóriummal, az I. trafóállomás, a nagyobb 
raktár és a két műhelyépület maradt meg – manapság jórészt hasz-
nosítatlanul. A további létesítményeket lebontották, a berendezé-
seket, gépeket áttelepítették, eladták, vagy kiselejtezték. 
     A 100 m-nél valamivel magasabb kémény használaton kívül 
kerülése következtében az 1990-es évek elejére életveszélyessé 
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vált, ezért Rudabánya mai ipari tevékenységének irányítója, a Ru-
da-Gipsz KFT a lebontása mellett döntött. A kémény megsemmisí-
tése robbantásos módszerrel történt, amit a MIKEROBB Kft. 
(Miskolc) hajtott végre.269 A szemben levő domboldalról emberek 
tömegei – közülük sokan könnyes szemmel – nézték végig egykori 
munkahelyük, a megélhetésüket biztosító dúsítómű, illetve Ru-
dabánya jelképének eltűnését. 
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IX. Összegzés 

 
     Az 1950-es években a szovjet modell másolásából eredő gaz-
daságpolitika Magyarország nagymérvű iparosítását, mindenek-
előtt nehéziparosítását tűzte ki maga elé. E cél elérése érdekében a 
magyar állami és pártvezetés a hazánkban régi hagyományokkal 
rendelkező mezőgazdaság és az infrastruktúra fejlesztésének lehe-
tőségét, sőt a lakosság életszínvonalának jelentős csökkenését is 
figyelmen kívül hagyva hatalmas összegeket fordított elsősorban 
az alapanyag-termelő iparágakra. Ebben a gazdaságpolitikai kon-
cepcióban országunk Trianon óta egyetlen vasércbányája, a ruda-
bányai nagy hangsúlyt kapott, ami a Jugoszláviával való kapcsola-
taink megszakítása után még erősebbé vált, hiszen a „vas és acél 
országa” álomképének a vasérctermelés szempontjából kizáróla-
gos forrása lett. Az itt fellelhető jó minőségű barnavasérc azonban 
ekkor már csaknem kifogyott, a nagy mennyiségben rendelkezésre 
álló pátvasérc viszont alacsony vastartalma miatt közvetlen kohó-
sításra alkalmatlan volt. Ennek figyelembe vételével született meg 
1949–50 folyamán a pátvasérc előkészítését végző dúsítómű léte-
sítésének gondolata. Az építkezést 1952 végén kezdték el, ám a 
kivitelezést bel- és gazdaságpolitikai változások következtében két 
ízben is leállították, így a teljes üzemmenet csak 1962 tavaszán 
indulhatott meg. 
     A rudabányai vasércdúsító-mű azonban nemcsak a 20. század 
második felének magyar gazdaságában betöltött szerepe miatt ér-
demel figyelmet, hanem az üzemben alkalmazott különleges érc-
előkészítő eljárás okán is. A magnetizáló pörkölés és mágneses 
szeparálás kuriózum-jellegét főként az adta, hogy az 1950-es 
években Magyarországon e technológia pusztán a szakirodalom-
ból volt ismeretes, s az egykori szocialista országok közül elsőként 
hazánkban valósult meg nagyüzemi keretekben. Az ebből adódó 
tapasztalatlanság azonban számos működési problémát okozott, 
például az energiagazdálkodás vagy a környezetszennyezés terén. 
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Az 1960-as és 70-es években a dúsítómű vezetőinek a figyelmét 
főként e hibák kijavítása, illetve Rudabánya ipari tevékenységének 
komplexebbé tétele kötötte le. 1975 után azonban a bányászat és a 
kohászat között meginduló árharc, a világgazdaság változásai, s 
ennek nyomán a kohászat válsága miatt a vasércbányászat és a dú-
sítás veszteséges tevékenység lett, ezért a Gazdasági Bizottság 
1985-ben végül mindkettőt megszüntette.  
     Noha Rudabányán napjainkban is folyik ipari tevékenység 
(gipszégetés és vakolatgyártás), a dúsítómű számos épülete, be-
rendezése a bezárás után feleslegessé vált. Ezek nagy része mára 
lebontás és kiselejtezés következtében megsemmisült, a még meg-
levőkre pedig hasznosítatlanságukat és megromlott állapotukat te-
kintve minden bizonnyal ugyanez a sors  vár. A szóban forgó ipari 
emlékek tényleges megsemmisülésével azonban nem szabad 
együtt járnia elfeledésüknek. Éppen ezt a célt szolgálja dolgoza-
tom: az alapvetően elhibázott gazdaságpolitika következtében lét-
rejött, de újkori történelmünknek mégis szerves részét képező ru-
dabányai vasércdúsító-mű mint ipari örökség megőrzését legalább 
ilyen formában, egy kezdeti összefoglaló-dokumentáló-forrásfeltá-
ró munka révén. 
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132 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Kirendeltségünk jelen-

tése. 
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133 Gagyi Pálffy – Pálfy – Halász (1963):507. p.  
134 Bányabezárási dokumentáció, 328. p. 
135 Bányabezárási dokumentáció, 328. p. 
136 Bányabezárási dokumentáció, 328. p. 
137 Megkezdték a rudabányai vasércdúsítómű pörkölődobjának beeme-

lését. = ÉM, 1956. szept. 19. 
138 A kemencékről készült tervrajz alapján. (A dúsítómű irattára.) 
139 Bányabezárási dokumentáció, 305. p. 
140 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
141 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Összeállítás a „D-mű” 1956–57. évi 

tervezési, építési, gépbeszerzési és szerelési munkáiról. 
142 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
143 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
144 A fűtőépületről készült tervrajz alapján. (A dúsítómű irattára.) 
145 Az épület homlokzatrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
146 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
147 Bányabezárási dokumentáció, 305. p. 
148 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Kirendeltségünk jelent. 
149 Gagyi Pálffy – Pálfy – Halász (1963):507. p. 
150 Pálfy Gábor bányamérnök úr közlése. 
151 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
152 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Vasércdúsítómű terve-

zése. 1956. aug. 14. 
153 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
154 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
155 Az osztályozó-törőműről készült tervrajz alapján. (A dúsítómű iratt.) 
156 Bányabezárási dokumentáció, 330. p. 
157 Bányabezárási dokumentáció, 330. p. 
146 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése, illetve az épület tervrajza 

alapján (A dúsítómű irattára.) 
159 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Összeállítás a „D-mű” 1956–57. évi 

tervezési, építési, gépbeszerzési és szerelési munkáiról.   
160 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
161 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
162 A mágneses szeparáló épület tervrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
163 A szeparáló épület homlokzatrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
164 A mágneses szeparáló épület tervrajza alapján.  
165 A dúsítómű irattára. Kezelési és karbantartási utasítás. Utótörő – Sze-

paráló – Vagontöltő. 19. p.  
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166 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
167 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Vasércdúsítómű terve-

zése. 1956. aug. 14. 
168 ML XXXIII-5/1. 73. fond. 505. doboz. 14. ö. e. sz. Beszámoló a ru-

dabányai ércdúsítómű építéséről. 1955. aug. 4. 
169 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
170 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
171 A vagontöltő épület tervrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
172 Az épület homlokzatrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
173 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
174 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése.  
175 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Összeállítás a „D-mű” 1956–57. évi 

tervezési, építési, gépbeszerzési és szerelési munkáiról. 
176 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
177 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
178 A meddőbunker tervrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
179 Az épület homlokzatrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
180 Bányabezárási dokumentáció, 332. p. 
181 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Kirendeltségünk jelen-

tése. 
182 Kármán János: Új bányarészt nyitnak, korszerű ércdúsítóművet és hét-

száz új lakást építenek Rudabányán. = ÉM, 1956. máj. 10. 3. old. 
183 A pontos adat Pálfy Gábor bányamérnök úr tájékoztatása alapján. 
184 A kéményt is ábrázoló tervrajz alapján. (A dúsítómű irattára.) 
185 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Kirendeltségünk jelent. 
186 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Vasércdúsítómű terve-

zése. 1956. aug. 14. 
187 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Vasércdúsítómű terve-

zése. 1956. aug. 14. 
188 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
189 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
190 A generátor- és kazánház tervrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
191 Az épületek homlokzatrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
192 Bányabezárási dokumentáció, 334. p. A Koller-generátorokat a Gábor 

Áron Vasöntöde és Gépgyár gyártotta le 1955-ben. Lásd ML XXXIII-
5/1. 73. fond. 505. dob. 14. ö. e. sz. Jelentés az 1955. évi nehézgép-
rendelésről. 

193 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése, illetve az épületek tervrajza 
alapján. 
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194 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Vasércdúsítómű terve-

zése. 1956. aug. 14. 
195 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
196 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
197 A salakbunkerről készült tervrajz alapján. (A dúsítómű irattára.) 
198 Az épület homlokzatrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
199 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
200 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
201 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
202 A kátrányülepítő épület tervrajza alapján.  
203 Az épület homlokzatrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
204 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
205 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Vasércdúsítómű terve-

zése. 1956. aug. 14. 
206 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Összeállítás a „D-mű” 1956–57. évi 

tervezési, építési, gépbeszerzési és szerelési munkáiról. 
207 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
208 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
209 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Összeállítás a „D-mű” 1956–57. évi 

tervezési, építési, gépbeszerzési és szerelési munkáiról. 
210 A rudabányai vasércdúsítómű tároló és hűtő épületében május köze-

pén megkezdik a gépi berendezések szerelését. = ÉM, 1958. ápr. 27. 
211 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
212 A trafóépületekről készült tervrajz alapján. (A dúsítómű irattára.) 
213 Podányi (1980):725. p. A 35 kV-os távvezeték tervezési munkálatait a 

Háterv készítette. Lásd MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Összeállítás 
a „D-mű” 1956–57. évi tervezési, építési, gépbeszerzési és szerelési 
munkáiról.  

214 Pálfy Gábor bányamérnök úr közlése. 
215 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Vasércdúsítómű ter-

vezése. 1956. aug. 14. 
216 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Kirendeltségünk jelen-

tése. 
217 ML XXXIII-5/1. 73. fond. 505. doboz. 14. ö. e. sz. Beszámoló a ruda-

bányai ércdúsítómű építéséről. 
218 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
219 A műhelyépületről készült homlokzatrajz alapján. (A dúsítómű irattá-

ra). 
220 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
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221 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Összeállítás a „D-mű” 1956-57. évi 

tervezési, építési, gépbeszerzési és szerelési munkáiról. 
222 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Kirendeltségünk jelen-

tése. 
223 ML XXXIII-5/1. 73. fond. 505. doboz. 14. ö. e. sz. Beszámoló a ruda-

bányai ércdúsítómű építéséről. 
224 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
225 A gumijavító műhely homlokzatrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
226 Pálfy Gábor és Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
227 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Kirendeltségünk jelen-

tése. 
228 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Rudabányai Vasércdúsítómű terve-

zése. 1956. aug. 14. 
229 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
230 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
231 A raktárépületek tervrajza alapján. (A dúsítómű irattára.) 
232 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
233 MOL XXIX-F-163/a. 29. doboz. Összeállítás a „D-mű” 1956–57. évi 

tervezési, építési, gépbeszerzési és szerelési munkáiról. 
234 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
235 A dúsítómű helyszínrajza alapján. 
236 Az irodáházról készült homlokzatrajz alapján. (A dúsítómű irattára.) 
237 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
238 A lakótelepre vonatkozó információk származási helye: MOL XIX-F-

10f. 42. doboz. KITI iratanyaga. A rudabányai pátércdúsítómű lakóte-
lepének tervfeladata. 

239 ML XXXIII-5/1. 73. fond. 505. doboz. 14. ö. e. sz. Beszámoló a ruda-
bányai ércdúsítómű építéséről. 1955. aug. 4.  

240 A próbaüzem folyamán felmerült technológiai problémákról, illetve 
az azok elhárítására tett erőfeszítésekről Pálfy Gábor bányamérnök úr 
személyes tájékoztatása, valamint a közeljövőben megjelenő vissza-
emlékezései (Ahogy én láttam...) alapján szereztem tudomást. A pró-
baüzem időszakáról információt nyújt továbbá: ML XXXIII-5/1. 22. 
fond. 112. ö. e. 502. doboz. 1960. júl. 12-én a Járási Pártbizottság VB 
ülésének alkalmával született jegyzőkönyv, valamint ML XXXIII-5/1. 
22. fond. 960. doboz. 1. dosszié. 1960. dec. 6-i keltezésű, a Rudabá-
nyai Dúsítómű próbaüzeméről szóló jelentés. A pörkölőkemencék 
korszerűsítésére lásd továbbá: Gyurkó László: A forgódobos pörkölő-
kemencék korszerűsítésére irányuló törekvések a rudabányai vasérc-
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dúsítóműben. = Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat, 101. évf. 
1968. 10. sz. 600–605. pp. 

241 Jobb minőségű pörkölt érc. = ÉM, 1970. jún. 23.  
242 Oravec János: Földgáz az ércdúsítóműben. Vezetéképítés féléves ké-

séssel. = ÉM, 1970. ápr. 8. 
243 Jobb minőségű pörkölt érc. = ÉM, 1970. jún. 23. 
244 Benke – Reményi (1996):588. p. 
245 Kun (1989):203. p. 
246 Bányabezárási dokumentáció, 313. p. 
247 Bányabezárási dokumentáció, 314. p. 
248 Bányabezárási dokumentáció, 318–319. pp. 
249 Bányabezárási dokumentáció, 340–341. pp. 
250 Tarján – Vécsey (1956):24. p.  
251 Tarján (1952):20. p. 
252 Rézflotálás: rézszínpor. = ÉM, 1973. máj. 10. 
253 Ötszáz év után. Réztermelés Rudabányán. = ÉM, 1972. nov. 10. 
254 Bányabezárási dokumentáció, 353. p. 
255 Rézszínpor Rudabányáról Belgiumba. = ÉM, 1974. máj. 7. 
256 Bányabezárási dokumentáció, 405. p. 
257 Kaposi (2002):386. p. 
258 Benke – Reményi (1996):589. p. 
259 A VASKUT szakvéleménye alapján megállapított 600 Ft/t hivatalos 

árból a kohászat tonnánként csak 390 Ft-ot fizetett, a fennmaradó 210 
Ft-ot pedig az állam biztosította. Lásd Podányi T. (1980):725. p. 

260 Kun (1989):203. p. 
261 Podányi (1980):725. p. 
262 Kun (1989):203–204. p. 
263 Kun (1989):204. p. 
264 Kun (1989):204. p. 
265 Bányabezárási dokumentáció, 408. p. 
267 A dúsítómű irattára. 2/1985. sz. Rendelkezés a vasérctermelés és vas-

ércdúsítás megszüntetésével összefüggő feladatok végrehajtására. 
268 A dúsítómű irattára. 2/1985. sz. Rendelkezés a vasérctermelés és vas-

ércdúsítás megszüntetésével összefüggő feladatok végrehajtására. 
269 Sóvágó Gyula bányamérnök úr közlése. 
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További irodalom 

(A szerkesztő kiegészítése) 
 

A rudabányai vasércdúsító. = Szabad Nép, 1956. augusztus 29. 
– géczi –: Mi újság Rudabányán? = Északmagyarország, 1956. szept. 8. 

3. old. (Az ércdúsító-mű építéséről.) 
RUDNAI – JÁNOSKÚTI: A rudabányai csillebuktató. = Magyar Építő-

ipar, 1956. 8. sz. 
RUDNAI – JÁNOSKÚTI: A rudabányai csillebuktató munkáinak kiérté-

kelése. = Magyar Építőipar, 1957. 1-2. sz.  
S. NAGY Sándor: Jövőre már dolgozik a Rudabányai Vasércdúsító. = 

Népszabadság, 1959. július 15. 5. old. 
S. NAGY Sándor: Dolgozik a Rudabányai Ércdúsító. = Népszabadság, 

1960. május 19. 7. old. 2 kép. 
VISNYOVSZKY László – HOLLÓ Tiborné: A rudabányai pátvasérc dú-

sítása. = Kohászati Lapok, 1960. 3. sz. 110-113. old. 
PESOLD Ferenc: Feldolgozzák a műhegyet. Július elsején kezdi üzemét 

a Rudabánya ércdúsítómű. = Népszabadság, 1961. június 28. 
Háromezerötszáz tonna dúsított vasérc Rudabányáról. = Népszabadság, 

1961. augusztus 2. 8. old. 
(sz.): Átadták rendeltetésének a Rudabányai Vasércdúsítóművet. Czott-

ner Sándor elvtárs, nehézipari miniszter tartott ünnepi beszédet. = 
Északmagyarország, 18. évf. 1962. május 5. 

A havas, fagyos, esős időjárás sok nehézséget okoz a rudabányai vasérc-
dúsítóműben. = Északmagyarország, 19. évf. 1963. 4. sz. (január 6.) 
1. old. 

Jelentős megtakarítás Rudabányán. = Északmagyarország, 19. évf. 1963. 
204. sz. (szeptember 3. old. (Műszaki intézkedések a vasércdúsító 
műben a gazdaságosabb termelés érdekében.) 

GYURKÓ László: Szállópor szeparálása a rudabányai vasércdúsítómű-
ben. = Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat, 102. évf. 1969. 
11. sz. 752-759. old. 

Száznyolcvanezer tonna koncentrált érc. Teljesítették tervüket a rudabá-
nyai Dúsítómű dolgozói. = Észak-Magyarország, 26. évf. 1970. dec. 18.  

A földgáz sikere Rudabányán. Óránként 4 tonnával több érc. = Észak-
Magyarország, 26. évf. 1970. dec. 3. (Gáztüzelésre tértek át az ércdú-
sító-műben.) 

Új vasércdúsító technológiai eljárás. = Észak-Magyarország, 42. évf. 
1986. szept. 17. 3 old. (Terv a rudabányai vasércdúsító újbóli üzemel-
tetésére.) 
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Die Geschichte der Eisenerzaufbereitung  

von Rudabánya 
 
     In dem Merkmal der Schwerindustrie-Entwicklung forcieren-
de Wirtschaftslenkung in Ungarn in Jahren 1950 sind viele neue 
industrielle Objekte geboren. 
     Zu dieser Zeit ausgeführte die drei grössten Anlagen war die 
Eisenerzaufbereitung von Rudabánya. Das Aufbereitungswerk ist 
auf die Erzgrube von Rudabánya gegründet. In Rudabánya war 
seit den I. Weltkrieg das einzige Eisenerzberg von Ungarn. Die 
Gründung des Werks hat einerzeits die Aufhören der Importieren 
von jugoszlavischer Eisenerz, anderseits die Abnahme des guten 
Brauneisenerz von Rudabánya, und die Menge des mittelguten 
Eisenerz ergeben.  
     Der Bau des Werks hat im Jahre 1952 begonnen, aber wegen 
die Veränderung der Politik und Wirtschaftspolitik in vollem Bet-
rieb nur im Jahre 1961 trat. 
     Im Aufbereitungswerk hat eine neuartige Technologie (mag-
netische Brennung und magnetische Trennung) verwandet. Diese 
Technologie ist zwischen den ehemaligen sozialistischen Länder 
in Grossbetrieb das erste Mal in Ungarn ausgeführt. Aber diese 
Erfahrungslosigkeit hat schon in der Periode des Probenbetrieb 
viele Problemen erregt (z. Bp. die Energiawirtschaft, die Umwelt-
verschutzung, usw.). 
     Die Leitung des Werks hat von den Jahren 1960 wichtige Tritte 
gemacht, um den Fehlern zuberichtigen, und die industrielle Tätig-
keit von Rudabánya zuerweitern. 
     Der Eisenerzbergbau und die Erzaufbereitung ist gegen den 
Entwicklungen, wegen den neuen wirtschaftlichen Mechanizmus 
im Jahre 1968, und der Wandlung der Weltwirtschaft unwirt-
schaftlich geworden. Darum der Wirtschaftausschuss hat im Jahre 
1985 beide in der Siedlung abgebrochen. 
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     Die Gebäude und die Einrichtungen des Werks hat seit 1985 
zum Teil vernichtet. Die bliebende Gebäude (z. Bp. das Büro-
haus, uzw.) nutzen heute grösstenteils nicht. Jetzt funkcioniert ein 
Gipsaufbereitunswerk in Rudabánya, das verarbeitet die Produkte 
der Gipsgrube von Alsótelekes. 
     Das Ziel meiner Facharbeit ist die Vorstellung und die Do-
kumentation überwiegend die Gebäude der Eizenerzaufbereitung 
von Rudabánya – die Zielsetzung der Industrierarchäologie ent-
sprechend, und das in Rahmen der zeitgenössischen Wirtschafts-
politik fassen. 
 
 

______________ 
 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

     Köszönettel tartozom Pálfy Gábor aranyokl. bányamérnök úr-
nak, Sóvágó Gyula okl. bányamérnök úrnak, Dr. Bőhm József 
úrnak, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara dékán-
jának, Hadobás Sándor úrnak, a rudabányai Érc- és Ásványbá-
nyászati Múzeum igazgatójának és munkatársainak a szakdolgoza-
tom elkészítéséhez nyújtott segítségükért, valamint konzulensem-
nek, Dr. Németh Györgyinek a jó tanácsokért. 
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M e l l é k l e t e k 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A rudabányai vasércdűsító-mű látványterve 
(Fövényi szignóval ellátott rajz, Iparterv, 1956.  

Az Érc- és ásványbányászati Múzeum gyűjteményében.) 
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Északmagyarország, 17. évf. 1961. 181. sz. (augusztus 3.) 3.old. 
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Borsodi Szemle, 6. évf. 1962. 3. sz. 52–53. old. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A rudabányai vasércdúsító-mű avatóünnepsége 1962-ben. 
Czottner Sándor nehézipari miniszter beszél. 
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Északmagyarország, 20. évf. 1964. 4. sz. (január 7.) 1. old. 
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Északmagyarország, 20. évf. 1964. 105. sz. (május 8.) 
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