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Bányaföldtani adottságok

Az érctelep közvetlen feküje középsõ liász korú vö-
rös, gumós, ammonites-es mészkõ. Fontos jellemzõje,
hogy egyik földtörténeti idõszak során sem került a fel-
szín közelébe, ezért nem karsztosodott, bizonyíthatóan
nem fõkarsztvíztározó. A feküben kihajtott vágataink
többnyire állékonyak, biztosítást csak akkor igényelnek,
ha a mészkõ agyagközös, vagy lokálisan aprózódott.

A karbonátos mangánérc telepes kifejlõdésû, föld-
tani értelemben egy finoman rétegzett agyagmárga-kép-
zõdmény, amely mikronos szemnagyságú rodokrozitot
(MnCO3) tartalmaz. Kifejlõdési vastagsága 12-15 m.
Vizet nem tárol, agyagos jellegemiatt vízzáró közegként
viselkedik. A karbonátos telep alárendelten tartalmaz-
hat oxidált padokat, rétegeket, néhány 10 cm-es vastag-
ságban. A finom rétegzettségbõl adódóan nagy inho-
mogenitások tapasztalhatók az érc fizikai tulajdonsá-
gaiban, színváltozatokban, törõszilárdságban, jöveszthe-
tõségben, omlaszthatóságban. Érdekes megemlíteni,
hogy az egyes tulajdonságok változásai a tapasztalatok
szerint az érc Mn-tartalmával nem mutatnak szoros
összefüggést. A telep helyzete az 1979-ben befejezett
mélyfúrásos kutatásnak köszönhetõen tisztázott, a
további információszerzés már vágatkutatással, ese-
tenként bányabeli kutatófúrással zajlik. A mintegy 10
km2 területû telep legjellemzõbb tulajdonsá-
ga az átlagos 40o-os dõlése, amely miatt az
egyes bányamezõk fokozatosan egyre mé-
lyebbre kerülnek.

Az érctelep közvetlen fedõjét felsõ liász
korú, 10-15 m vastag radioláriás agyagmárga
alkotja. Szürke színû, nem repedezett, ke-
mény, tömött szövetû, finoman rétegzett kõ-
zet, vizet nem tárol, agyagos jellege miatt víz-
záró közegként viselkedik. Általában nagy
törõszilárdságú, koporsófedélszerûen omlik
és 5-10% szervesanyag-tartalom jellemzi.

A magasfedõt a radioláriás agyagmárga
felett 5-8 m vastagságú nem mûrevaló kifej-
lõdésû karbonátos érctelep (II. telep) alkotja,
ennek fizikai tulajdonságai közel azonosak a
mûvelt I. telepével. A II. telepre mintegy 40-
50m vastagságban középsõ jura (dogger) zöl-
desszürke tûzköves mészmárga települ. Az
1999-2002 között kiépített fedõirányú feltárás
(kb. 400m) tapasztalatai szerint kemény, szál-

ban álló, tömött szövetû, nem repedezett, nem karsz-
tosodott kõzet, vizet nem tárol és nem vezet. A dogger
képzõdményre kréta requieniásmészkõ települ, amely a
tapasztalatok szerint karsztosodott, hasadékos víztároló
kõzet.

Tektonikai viszonyok: A mangánércmedence átfogó
földtani kutatása során egyetlen jelentõs szerkezeti
zavart okozó vetõt, az ún. Csinger-vetõt mutatták ki, 20-
50 m elvetési magassággal. Mélyfúrások és vágatok is
harántolták, helyzete tisztázott. Vízföldtani szempont-
ból a fedõoldali vizek kommunikációjára ad lehetõsé-
get, feküoldalról nem.

Egyéb vetõk (1-2 m elvetési magasságú tektonikai
zavarok) a területen elõfordulnak, de ritkák, mûvelési
szempontból nem jelentõsek.

Feltárás és termelés

A bánya két függõleges aknája (II. és III. aknák) kö-
zül az 1943 és 1964 között két ütemben lemélyített, 225
m mélységû III. akna szállítóaknaként, az 1940-ben
épült, 90 m mélységû II akna légaknaként szolgál.

Szintes feltáróvágatokból kiinduló ereszkés és siklós
mezõk rendszere alkotja az egyes bányamezõket. (A bá-
nyamezõk elhelyezkedése és elnevezései dr. Szabó Zol-
tán cikkéhez tartozó áttekintõ térképen láthatók.) Jelen-

Az úrkúti mangánérc termelési rendszere
TAKÁCS MIKLÓS okl. bányamérnök, felelõs mûszaki vezetõ helyettes � VIGH TAMÁS okl. bányamérnök, felelõs

mûszaki vezetõ (Mangán Kft., Úrkút)

A cikk áttekintést nyújt a mangánércbányászat jelenlegi mûszaki jellemzõirõl,
a termelési, szállítási, ércelõkészítési folyamatokról és a bányaveszélyek elleni
védekezésrõl. Az Úrkúton kitermelt mangánérc 1994 óta kizárólag föld alatti
mûvelésbõl származik. A jobb minõségû oxidos érckészletek kimerülése miatt 1997
óta csak karbonátos ércet termelünk.

1. ábra: A Nyugati-1. bányamezõ térképvázlata (2004. július)
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leg csak az ún. Nyugati-1 bányamezõt mûveljük. A 180
mBf szinti alapvágat alkotja a jelenlegi feltárási rendszer
gerincét (1. ábra).Az áthúzó légárambiztosítása céljából
a fekübe telepített siklós mezeje a korábban már lemû-
velt 245 mBf szint ereszkés mezejével, ezen keresztül a
245 szinti alapvágattal állt összeköttetésben. A termelés
rendszere omlasztásos kamrapillérfejtés, felülrõl lefele
haladó szeletosztással. Az ereszkékbõl, illetve siklókból
8-10 m-es szintosztással történt a termelõszintek kiépí-
tése. Az említett feküoldali siklós-ereszkés rendszer az
1980-as évek közepén épült ki. A soron következõ mû-
velési szint (192 mBf) bekötésére, elhasználódása miatt,
kevésbé volt alkalmas. Ezért kezdõdött meg 1999-ben az
új összeköttetés kiépítése, amely a vízzáró, jó állé-
konyságú fedõ irányából, két siklóval érte el a 245 mBf
szintet. Ez a beruházás saját erõbõl történt. A két sikló
között alakítottuk ki a 192mBf osztószintet, valamint er-
rõl a szintrõl közelítjük meg a 245 szinti alapvágat feles-
legessé vált szakaszának védõpillérében lekötött ércva-
gyont is. Itt az oxidos-karbonátos átmeneti zóna ércei-
nek fejtésére nyílik lehetõség, ezzel a tiszta karbonátos
ércnél jobb minõséget produkálhatunk. A korábbi rend-
szer végleges felhagyását követõen a bánya nyitott vága-
tainak összes hossza is jelentõsen lecsökkent (jelenleg
mintegy 4 km), ezzel együtt lerövidültek és egyszerûsöd-
tek a bányabeli logisztikai rendszerek (szállítási, szellõz-
tetési, villamos- és sûrített levegõvel mûködõ hálózat).

A fejtési mezõ kialakításának tipizált elrendezését
mutatják a 2. a., 2. b. ábrák.

Látható, hogy egy, a fekü irányából vízvédelmi elõfú-
rás védelme mellett kihajtott �támadóvágatból�, egy er-

re merõleges fejtés elõkészítõ (csapás) vágatból, és ez
utóbbiból kihajtott fejtési kamrákból áll a fejtési mezõ
vágatrendszere. A fejtési mezõmûvelése hazafelé halad-
va történik. A kamrákat kihajtásuk után a fõtegyám és a
kétoldali pillérek irányában robbantással megbontva, fo-
gásonként visszafejtik. Az így kialakuló fejtési üregbe
gravitációs úton, felszakadással további készlet kerül,
amit az önjáró rakodógéppel ki lehet rakni, mindaddig,
amíg a felszakadás el nem éri a meddõkõzetet. Ekkor új
�kört�, új fogást kell visszarobbantani a kamrában. A
módszer alkalmazását az önjáró rakodó-szállítógép táv-
irányíthatósága teszi lehetõvé. Egy szelet vastagsága a
visszafejtéskor megbontott fõtegyámmal együtt 7-10 m.

Az ércben hajtott fejtési vágatokat és fejtési kamrá-
kat fa trapézácsolattal biztosítjuk, a feltáróvágatokat Z3
szelvényû acél biztosítószerkezettel. A vágathajtás és a
fejtés robbantással történik. A karbonátos érc fúrásához
MKF 64�es sûrített levegõvel mûködõ szénfúrógépet
villás koronával, az oxidos padok fúrásához Böhler BH-
16 vagy szovjet PR-27-es fúrókalapácsot egyélû fúróko-
ronával, 40 mm-es lyukátmérõvel használunk. A rob-
bantáshoz német gyártmányú töltényezett Emulgit rob-
banóanyagot és cseh gyártmányúDED-N 250ms késlel-
tetésû villamos gyutacsot alkalmazunk. A rakodást Cavo
310, illetve LB 125/1000 típusú sûrített levegõvel mûkö-
dõ, gumikerekes puttonyos rakodó-szállító gépekkel vé-
gezzük. A termelvény a 180-as szinten alapesetben csa-
polóbunkereken keresztül kerül csillékbe. Nagyobb szál-
lítási távolság esetén � pl. osztószinti szállítás � az önjáró
gép és a csilletöltõ hely között 800 mm-es gumihevede-
res szállítóberendezést építünk be.Mivel a puttonyos ra-
kodógépek nem tudnak közvetlenül csillébe tölteni,
alapvágati fejtési mezõben, ahol szintkülönbség híján
nincs lehetõség csapolóbunker kialakítására, kétszeri ra-
kodással kell megoldani a csilletöltést. Erre a célra sín-
hez kötött fej feletti rakodógépet (PML-5) használunk.
A csilléket talpi mozdonyszállítással (EL-9 tip. akkumu-
látoros mozdony) juttatjuk a szállítóaknához, ahol egy-
dobogós, kétcsillés kasos aknaszállítással kerülnek a
napszintre (400 mBf). Innen a csillék Ohnesorge-rend-
szerû, végtelenkötelû pályán jutnak a törõüzembe, ahol
tüskés törõvel 50 mm-nél kisebbre, majd kalapácsos és
röpítõtörõ soros alkalmazásával 10 mm-nél kisebbre ap-
rítjuk az ércet, a vevõ igényének megfelelõen. A koráb-

2. ábra: A fejtési rendszer elvi vázlata
a) oldalnézetben, b) felülnézetben

a)

b)

Akkumulátoros mozdonyszállítás
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2004-6-szam.qxd  12/10/04  9:39 AM  Page 16



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 137. évfolyam, 6. szám 17

ban (1997-ig) használt Excelsior-gyártmányú keverõka-
ros dúsítóberendezések nem üzemelnek, mivel a karbo-
nátos érc fizikai úton nem dúsítható. A végterméket
gépkocsikkal a felsõ-csingervölgyi vasúti rakodóra szál-
lítjuk, ahol négytengelyes, 55 t terhelhetõségû vasúti ko-
csikba töltjük. Így az érc vasúton jut el amegrendelõhöz.

Bányaveszélyek

A bányaüzem tûzveszélyes, vízveszélyes és szi-
likózisveszélyes minõsítésû.

A karsztvíz elleni védelem

A bánya vízveszélyes, mivel a karsztvíz eredeti nyu-
galmi szintje alatt mûvel. A vízemelés bizonyos késlel-
tetéssel az éves csapadékmennyiséghez igazodik, és 1993
óta 1,8 és 5,8 m3/p között változott. Az egyik � fekü-
mészkõ eredetû � vízfakadási hely megfelelõ forrásfog-
lalásával és az iparivíz-emeléstõl teljesen függetlenül ki-
épített rendszerrel szolgáltatjuk Úrkút település ivóvíz-
ellátását is.

A bányamûveletek megkezdése elõtt a karsztvíz ere-
deti nyugalmi szintjét a nyugati bányamezõ területén 240
mBf szinten határozták meg. Aktív víznívósüllyesztés a
területen nem történt. A karsztvíz jelenlegi nyugalmi
szintje az 1993-2003 idõszakban a három karsztvízszint-
megfigyelõ fúrólyukban végzett mérések szerint 225-249
mBf szintek között ingadozott. Ez arra utal, hogy a
bányamûveletek nincsenek hatással a karsztvíz nyugalmi
szintjére, a csapadékfüggés viszont kimutatható.
Példaként ábrázoltuk az U-119 sz. karsztvíszint-megfi-
gyelõ fúrólyukban végzett mérések és az iparivíz-emelés
adatait, kiegészítve a csapadék adataival (3. ábra).

A bánya mûvelési rendszerébõl adódóan az öregségi
vizek reális problémát jelentenek, amit új szelet feltárá-
sakor figyelembe kell venni. Jó példa erre a 192mBf osz-
tószinti fejtési mezõ és a felette levõ 203 mBf szinti
ereszkés fejtési mezõ viszonya. Az ereszkés mezõben fa-
kadó vizek kiemelésérõl min-
daddig gondoskodni kellett
(több száz méter vágat, ener-
giaellátás, szellõztetés fenn-
tartásával), amíg a 192-es
osztószinti fejtésekbe lejutó víz
már nem veszélyeztette az
ottani mûveleteket.

A Nyugat-i bányamezõben
eddig csupán kettõ, 0,5
m3/perc körüli vízbetörést kap-
tunk (1996, 1997) ami össze-
vetve a többi bányamezõkben
kapott rendszeres vízbetöré-
sekkel, jelentõs különbségre
utal. Ez elsõsorban földtani
okokra vezethetõ vissza,
ugyanis az ismertetett vízzáró
magasfedõrendszer a Csinger-
vetõ korábban mûvelt oldalán
üledékhézagos, lepusztult. Itt a

telep a felszín közelében, sok esetben csak a vízvezetõ
kréta és eocén mészkövek által fedve jelent meg. Így
paradox módon, a bánya az 1980-as évektõl kezdõdõen
a mélyebben fekvõ teleprészek felé kényszerülve ked-
vezõbb vízvédelmi helyzetbe került.

A bányaüzem fõ vízmentesítõ telepe a 175 mBf szin-
ten, az akna körüli állandó jellegû bányatérségek közé
integrált, klasszikus ikerzsompos kialakítású rendszer.
Gépi berendezései fekvõtengelyû centrifugálszivattyúk-
ból, a hozzájuk mereven kapcsolt 3 kV feszültségszintû
villanymotorokból és NÁ 300-as nyomócsõrendszerbõl
állnak. A mélyszinten fakadó vizeket a 2000 m3 kapaci-
tású ikerzsompokba, a 241 mBf szinten fakadó vizeket a
241-es szinti zsompokba gyûjtjük. Utóbbi vizeket szintén
a 175-ös szinti fõ vízmentesítõ teleprõl emeljük ki, ráfo-
lyásos üzemben.Meg kell említeni, hogy a 241mBf szin-
ten is rendelkezünk beépített üzemképes szivattyúegy-
séggel (5 m3/p névleges kapacitással), valamint a nyo-
másálló gáttal lezárt egykori északi feltáróvágat tartalék
zsompként szolgál az onnan fakadó vizek számára. Víz-
tároló-kapacitása több ezer m3-re tehetõ, amit vészhely-
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3. ábra: A csapadék, a vízemelés és a karsztvízszint változásai 1993-2004 között

Rakodás PML 5 géppel
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zet (pl. energiaszolgáltatás kimaradása vagy a szivattyú-
kapacitások lekötöttsége) esetén ki lehet használni.

Igazgatói utasításban megfogalmazott követelmény
szerint a 175 mBf szinti üzemképes szivattyúkapacitás
Ctényl. min. = 10 m3/p, ezzel szemben a megvalósított
Ctényl.= 23,9 m3/p. A jelenlegi vízfakadás ismeretében
(2003. évi átlag 2,05m3/p) így egy váratlan esemény is ke-
zelhetõ.

Meg kell még említeni, hogy az iparivíz-kezelés rend-
szerétõl teljesen függetlenül kiépített csõhálózaton ke-
resztül Úrkút község ivóvízellátását is a bányából oldjuk
meg. Mindez a +175 mBf szinten, fekümészkõben faka-
dó karsztforrás megfelelõ foglalásán és hozamán alapul.
A bánya esetleges bezárása esetére a falu ivóvízellátásá-
nak további biztosítására mûszaki tervet dolgoztunk ki.

A bánya szellõztetése, tûz- és porvédelme

A bánya szellõztetési rendszere a II. akna talp-
szintjén, a 310 mBf szinten elhelyezett fõszellõztetõ
ventilátoron alapul. Típusa AE-11, légszállítási ka-
pacitása mintegy 1000 m3/perc.

A bányának egy légosztálya van. A behúzó és ki-
húzó légáramok között átlagosan 80 m3/perc lég-
mennyiség-különbség mutatkozik, évszakos változás-
sal. Ez nagyrészt a sûrített levegõ expanziója és a bá-
nyalevegõ bányában történõ felmelegedése miatt kö-
vetkezik be. A bánya átlagos száraz hõmérséklete át-
húzó légáramban 12-13, különszellõztetett bányatér-
ségekben 14-16 oC között alakul. Így effektív hõmér-
séklet mérésére nincs szükség. A szilikózisveszély kap-
csán a szellõztetés feladata a megfelelõ légsebesség biz-
tosítása (Porképzõdéssel járó munkavégzés helyszínén
min. 0,3 m/s).

A porártalom elleni védekezés a megelõzésre helye-
zi a hangsúlyt. Ennek módja a termelõ munkahelyeken
alkalmazott vízöblítéses fúrás és a ködzáras robbantás,
így a képzõdõ szálló por nagy hányadamegköthetõ. Elõ-
ször 1958-ban, utoljára 1983-ban észleltek szilikózisos
megbetegedést, azóta új megbetegedést nem regiszt-
ráltunk. A megbetegedés kialakulása nagyobb részben a
meddõ vágathajtásban (fekümészkõ) foglalkoztatott

dolgozókhoz volt köthetõ. Az 1960-as években beveze-
tett mûszaki intézkedések (szellõztetés javítása, vizes fú-
rás stb.) hatására az 1970-es évektõl új megbetegedés
csak elvétve fordult elõ.

A bányaüzem tûzveszélyessé minõsítése egy 1974-
ben gondatlanságból bekövetkezett exogén tûzeset mi-
att történt. Nyíltlángú tûzeset azóta nem következett
be. Tûzveszélyt jelentmég az érctelep közvetlen fedõjét
alkotó radioláriás agyagmárga, amely omlásba kerülve
szervesanyag- és pirittartalma miatt endogén me-
legedési jelenségeket produkál. Az ilyen tüzek kiala-
kulása ellen a fejtési üregek megfelelõ elzárása, a fejtés
haladása nyújt védelmet. Itt nagy hangsúlyt kell fektet-
ni a bányalevegõ minõségének folyamatos ellen-
õrzésére (CO).

A Bányaüzem a számok tükrében

A létszám és a termelés volumene között szoros kap-
csolat állapítható meg. A vállalat történetében a legna-
gyobb létszámot 1968-ban érte el (1007 fõ, az eplényi bá-
nyaüzemmel együtt), az évi termelés 278 kt -val szintén a
csúcspontot jelentette. Az 1980-as években a kb. 500 fõs
létszám folyamatos, kis mértékû csökkenése a természe-
tes nyugdíjba vonulás következménye volt. 1990-tõl
nagymértékû csökkenés következett be, részben a kor-
mányzat által az ércbányászatra is kiterjesztett nyugdíjba
vonulás lehetõsége miatt.

1998 óta a 90 fõ körül ingadozó létszám szükséges az
alapvetõ cél, az évi 40-50 kt késztermék elõállításához.
Az 1996-98 közti csökkenés a 90-es évek eleji létszámle-
építés lecsengését mutatja. 1999-tõl, a stabilizálódott
viszonyok között a csökkenés már kisebb mértékû. (1.
táblázat) A bányász-nyugdíjra vonatkozó kormányren-

delet legutóbbi, 2003-as módosítása törzsgárdánkat is
jelentõsen érintette, így további, nem tervezett csökke-
nés állt be. 2004-ben, elsõsorban az ajkai Ármin-bánya
bezárása folytán felszabaduló munkaerõt igénybe véve,
létszámpótlást tudtunk végrehajtani (2. táblázat).

Balesetek

A 3. táblázatban foglaltuk össze az elmúlt 14 év bale-
seti mutatóit. Látható, hogy az ún. �0 napos balesetek�
száma (a dolgozó jelentéktelen sérüléssel a baleset után
tovább dolgozik) ingadozik ugyan, de a létszámviszo-

Rakodás CAVO rakodógéppel

Év Termelés, t Kft. létszám Év Termelés, t Kft. létszám
1990 85.141 363 1997 49.021 130
1991 57.966 305 1998 34.000 108
1992 31.629 214 1999 41.285 98
1993 37.817 183 2000 40.743 92
1994 43.109 163 2001 41.240 86
1995 36.933 157 2002 41.410 87
1996 46.582 161 2003 46.114 80

A létszám és a termelés adatai 1989-2003 között 1. táblázat
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nyok alakulásától függetlenül nagyságrendileg nem vál-
tozik. A 3-nál kevesebb táppénzes nappal járó balesetek
száma 0. A 3 táppénzes napnál többet igénylõ balesetek
száma 1996 óta örvendetesen lecsökkent, a létszám
csökkenésénél nagyobb arányban. Ez összefüggésben áll
a dolgozói létszám csökkentése során tett �minõségi
javításra� való törekvéssel, valamint azzal is, hogy a tel-
jesítményprémiumos motivációs rendszerünk és a
bányásznyugdíj követelményei már nem ösztönzik a táp-
pénzes idõszak �elhúzódását�.

Ebben a táblázatban �Súlyos� balesetnek azokat az
eseteket tekintjük, amikor a sérült sérülése folytán élet-
veszélybe került, és/vagy tartós egészségkárosodást szen

vedett. Látható, hogy az ilyen esetek
ritkák aMangán Kft. történetében, csak-
úgy, mint a halálos kimenetelû munka-
balesetek. Az egyetlen halálos balesetet
gépi berendezés helytelen, az elõírások-
nak nem megfelelõ kezelése okozta.

A 4/2001 GM rendeletnek megfele-
lõen 2003. január 1-jétõl a munka-
védelmi tevékenység irányítási rendszer-
szemlélet alapján zajlik. Meg kell állapí-
tani, hogy a bányászatra vonatkozó
korábbi, az átlagosnál részletesebb
munkavédelmi szabályoknak köszön-
hetõen a MEBIR létrehozása nem
igényelt gyökeres átalakításokat a szer-
vezetben. A korábban is létezõ dokumen-
tációs rendszer és a szerteágazó mun-
kavédelmi tevékenység egységes szer-
kezetbe foglalása és felülvizsgálata a
rendszerszabvány alapján folyamatosan
történik.
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Év 0 napos 3 napon 3 napon Súlyos Halálos Táppénzes Kft.
belüli túli napok létszám

1990 16 - 17 - - 1116 363
1991 4 - 12 - 1 372 305
1992 7 - 11 1 - 777 214
1993 2 - 8 - - 197 183
1994 3 - 9 1 - 1465 163
1995 10 - 10 - - 913 157
1996 7 - 18 - - 1205 161
1997 3 - 3 - - 106 130
1998 5 - 4 - - 150 108
1999 4 - 5 - - 138 98
2000 6 - 5 - - 113 92
2001 2 - 4 - - 181 86
2002 2 - 6 - - 206 87
2003 5 - 1 - - 13 80

Munkabalesetek a mangánérc-bányászatban, 1990-2003 3. táblázat

TAKÁCS MIKLÓS 1971-ben szerzett bányamérnöki oklevelet a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen. 1971-tõl az
Országos Érc- és Ásványbányák Mangánérc Mûvei, majd ennek jogutódja, a Mangán Kft alkalmazottja. Több mint két
évtizeden át a bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje volt. Jelenleg, nyugdíjasként a felelõs mûszaki vezetõ helyettesi
munkakört látja el. 1966 óta tagja az OMBKE-nek.

VIGH TAMÁS bányamérnöki oklevelet 2000-ben, mérnök-menedzser szakmérnöki oklevelet 2003-ban szerzett a
Miskolci Egyetemen. 2000 óta a Mangán Kft. alkalmazottja, 2004 szeptemberétõl felelõs mûszaki vezetõi beosztásban.
1995 óta az OMBKE tagja, az Egyesületi Munkáért Oklevél kitüntetettje.

A létszám megoszlása 2002-ben és 2003-ban (fõ) 2. táblázat

37 33 bányász (vájár, csillés és kiszolgáló)
16 15 bányaiparos (mechanikus és villamos karbantartó, aknagépkezelõ)
15 13 külszíni szakmunkás (központi gépmûhely és elõkészítõmû)
68 61 bányaüzemi fizikai dolgozó

5 5 bányászati felügyelet
2 2 külszíni felügyelet (közp. gépmûhely vezetõ és szállításvezetõ)
75 68 bányaüzemi dolgozó

12 12 alkalmazott (központi irodaház)
87 80 összes létszám
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