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85 évvel ezelőtt kezdődött… 

Az Oroszlányi szénbányászat rövid története 

(1937. dec.4. – 2014. dec. 23. – 2022.) 
 

 

Oroszlányt a szénre épült városnak is szokták nevezni. Az elnevezés –

visszatekintve a város történetére – nagyon találó, és nincs is létjogosultsága annak a 

vitának, hogy a „tyúk volt előbb, vagy a tojás?”. A szén, mint tudjuk – keletkezésének 

évmilliós léptékű időigénye miatt – már akkor is itt volt a település alatt, mikor az 

ősember tüzet rakott e vidéken és talán fel is figyelt arra, hogy a néhol előbukkanó 

fekete kő milyen jól ég, milyen jól táplálja a tüzét. 

 

Ezt látszik igazolni az a tény, hogy a régészeti feltátások szerint már az 

őskorban és az ókorban is lakott volt a város és környéke. A csiszolt kőkorszak 

emlékein és a bronzkor emberének feltárt telephelyén kívül római korból származó 

feliratos kövek, útmaradványok kerültek elő. 

 

A település környéki szénelőfordulásnak egészen az 1920-as évekig un. néma 

történelme volt. Ekkor kezdett körvonalazódni, hogy a település jövőjét alapvetően a 

szén fogja meghatározni. Az egykori dokumentumok tanúsága szerint a község 

területén már 1915-től folyt szénkutatás, kezdetben az Esztergom-Szászváros Rt., 

azután a Salgótarjáni Rt., majd pedig 1926-tól a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 

megbízásából. Érdekes tény, hogy az első nyolc fúrást értékelő jelentés szerint a 

területet improduktívnak minősítették. Szerencsére a bányászat kialakulása nem 

csúszott el ezen a „banánhéjon”. A MÁK Rt. tovább folytatta a kutatást, annak 

ellenére, hogy helyzetét abban az időszakban már az I. Világháború határozta meg. 

Zavarok támadtak a Társaság üzemeiben a dolgozók jelentős részének bevonultatása 

és az üzemi anyagok folyamatosan drágulása miatt. Aztán később hiába voltak a 

kutatásoknak biztató eredményei, az első kutatófúrások és a kitermelés megkezdése 

között több, mint 20 évnek kellett eltelni. Pedig a település fejlődése szempontjából 

létfontosságú lett volna a struktúraváltás, hisz a gyenge minőségű föld alig 3-4 

aranykorona értékű jövedelmet biztosított. A népességi adatok szerint a férfiak 

jelentős része, nem bízva a bányászat megindulásában, megélhetést máshol keresve 

1910. és 1930. között elvándorolt a környékről és efelett még megtizedelte a férfi 

lakosságot az I. Világháború is. 

 

Pedig már a kutatások is, de később a fellendülőben levő bányászkodás is 

munkaerőt követelt. Ekkor kezdődött meg a település benépesedése. Kezdetben a 

környező településekről jöttek ide családok, majd pedig erdélyi bányászok települtek 

ide, akik nemcsak nagy szakmai tudással rendelkező munkásemberek voltak, hanem 

szervezettségük, munkásmozgalmi tapasztalatuk jelentősen meghaladta a helyiekét. 

 

Az 1920-as évek végén az eredményes kutatások már biztosan előrevetítették 

annak a lehetőségét, hogy a község környezetében bányanyitásra kerülhessen sor.  

1930. és 1932. között 20 db fúrás mélyült, melyek a reménybeli 

várakozásoknak megfelelően pozitív eredményt mutattak. Ezt követően már nem volt 
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kérdéses, a továbbfejlődés iránya. Az oroszlányi szénbányászat szempontjából talán 

ez tekinthető a fogantatás pillanatának. Bár 1930-ban a biztató eredmények alapján 

három bányaüzem telepítését határozták el a világgazdasági válság beköszönte a 

szénbányászat fejlődésének komoly gátat szabott. A válságból adódó piaci pangás 

vámszedőjeként megjelent a Budapest-vidéki Kőszénbánya Rt. és azzal az ígérettel 

kecsegtette Oroszlányt, hogy a bányászati jog megszerzése esetén 1938. január 16-tól 

számítva 2 éven belül szénbányát nyit a térségben. 

Ehhez azonban aláírásoknak kellett kerülni az un szénjogi szerződésre. 

Oroszlányban az 1929. év Karácsonyát nemcsak az ünnep meghitt hangulata tette 

emlékezetessé, hanem az az esemény, hogy dec. 24-én a község földtulajdonosai 

ellátták kézjegyükkel a bányanyitásról szóló dokumentumot. A szerződés ekkor még 

nem volt teljes, hiányzott róla egy aláírás a Magyar Állami Kőszénbánya Rt. részéről. 

Az elkövetkező várakozással teli három hét aztán meghozta a község számára várva-

várt eredményt. 1930. január 16-án Vida Jenő, a MÁK Rt. akkori igazgatójának 

aláírása is a szerződésre került. A dokumentum szerint, ha 1 év próbaidő és 7 év 

előkészületi idő után nem kezdődne meg a bányanyitás, úgy a földtulajdonosok 

jogosulttá válnak a szerződést felmondani. A szénjogi szerződés 50 évre szólt és egy 

később keltezett pótszerződésben rögzítették további 30 évre történő 

meghosszabbíthatóságát. 

 

A kutatások során bizonyossá vált, hogy a széntelepek nemcsak Oroszlány, 

hanem a szomszédos Bokod község területei alatt is megtalálhatók. A község 

képviseletében Szűcs János bíró írta alá azt a szénjogi szerződést, aminek többszöri 

hosszabbítás után a végső határidejét 1964 év végében állapították meg. 

 

Mérföldkő volt Oroszlány bányászattörténetében, hogy 1936. február 18-án, 

Seyfried Ernő magyar királyi bányafőtanácsos, a Magyar Királyi Bányakapitányság 

képviseletében, részt vett Oroszlány község határában, az 1134/2 kat. hrsz. telken, a 

XXII. sz. fúrólyuknál (átszámozás után 451. sz.) a széntelep átfúrásánál, mint 

szakértő ellenőr. Ezen ellenőrzés alkalmával a fúrási naplóban a több, mint 6 m-es 

szenes összletben egy 2,15 m vastag főtelep és két vékonyabb kísérő telep átfúrását 

dokumentálták. Később, ettől a nevezetes fúrástól 70 m-re került kijelölésre az első 

oroszlányi akna nyitópontja. 

A bányatelek adományozási bányajárása 1935. december 14-én volt, ahol még 

a konkurencia, a Budapestvidéki Kőszénbánya is képviseltette magát. A feljegyzések 

szerint nem ok nélkül, hisz a bejárás alkalmával kérték a bányatelek számukra való 

adományozását. 

1936. szeptember 4-én a Magyar Királyi Bányakapitány által megtörtént a 

360.931,2 m
2
 nagyságú "Konrád" védnevű bányatelek, és a hozzá tartozó 66.663,5 m

2
 

területű határköz adományozása. 

A bányatelek akkori becsült értéke 63 ezer pengő volt. 

 

A bányanyitás az infrastruktúra fejlesztését követelte. 1936. második félévben, 

a MÁK Rt. Tatabányai Bányaigazgatósága megkezdte, a leendő bányák részére a 12,8 

km hosszú, 20 kV üzemfeszültségű villamos távvezeték kiépítését, miután a Magyar 

Királyi Iparügyi minisztertől erre engedélyt kapott. 

1937. március 30-án jelentették a Magyar Királyi Bányakapitányságnak, hogy 

az Oroszlányi I. sz. akna mélyítésének és feltárásának vezetésével, Fritz Károly 

okleveles bányamérnök, bányafőfelügyelőt bízták meg. 
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Oroszlány község bányászattörténetének egyik legfontosabb, és a krónikákban 

legtöbbször megemlített eseménye az első akna létesítése volt. Az ígéretes kutatások 

után majd két évtized kellett ahhoz, hogy 1937. június 1-én megkezdődhessen az 

1621/1937 szám alatt engedélyezett Oroszlányi I. sz. akna mélyítése. A munkálatok 

első fázisában 2,5 m mélységben az előaknát kibetonozták, majd a végleges, 10 m 

magas acélszerkezetű aknatornyot felállították. Az aknának két, 2000x1400 mm 

belméretű szállítóosztálya és egy 2000x900 mm belméretű járó és műosztálya volt. 

Az aknát 200x200 mm-es, bárdolt keményfából készült koszorúkkal biztosították. Az 

I. sz. akna (később XVIII. sz.) mélyítése során 1937. július 23-án 55,88 m 

mélységben érték el a széntelepet.  

Aztán egyre-másra követték egymást az események úgy a község, mint a 

bányászkodás történetében. Így lett például egy jeles nap 1937. december 4-e. Két 

fontos eseményt is feljegyeztek erre a napra az egykori krónikák. Ezen a napon 

kapcsolták be Oroszlányon a villany világítást és szintén ezen a napon ért a külszínre 

az Oroszlányi I. sz. aknával feltárt bánya szellőztetését szolgáló, 2 m széles, 1 m 

magas keretácsolattal biztosított 45° emelkedésű, 78 m hosszú légfeltörés. Sok 

történeti forrás ezt a napot tekinti az oroszlányi bányászkodás megindulásának. 

Az aknába a szellőztetés biztosítására egy 250 m
3
/perc teljesítményű 

ventillátort építettek be. A bánya víztelenítését pedig egy 0,5 m
3
 teljesítményű 

szivattyú végezte. A függőleges akna 57 m mély volt és 60 vagon teljesítőképességű 

szállítóberendezéssel szerelték fel. Még ez évben 385 m vágatot hajtottak ki, amiből 

2900 t szenet termeltek. Az oroszlányi bányaépítéssel kapcsolatos 1937. évi 

beruházási költség 242 ezer pengő volt. 

 

Minden kezdet nehéz – igazolódott a mondás, – hisz 1938. április 1-től három 

hónapra le kellett állítani a bányát, mert a dűlő úton történő lófogatú szállítás 

rendkívüli problémákat jelentett. Ennek megoldására aztán mintegy 75 ezer pengő 

beruházási költséggel, a bányászok foglalkoztatásával megépítették az Oroszlány 

községtől az aknáig vezető 3 km hosszú makadám utat. 

1939. év elejére a bányában már 60 fő oroszlányi lakost foglalkoztattak. A 

többi bányász Tatabányáról járt ide. Kezdetben öt elővájási munkahelyen egyszakos 

munkarendben dolgoztak. A szénkereslet megélénkülése után, 1939. október 1-től 

azonban már áttértek a bányában a 3x8 órás munkarendre. A szén elszállítását 

elősegítendő, két teherautót állítottak üzembe. 

 

Az 1940-es éves elején sorra mélyültek az aknák és nyíltak a bányák 

Oroszlányon. 
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A XVI. akna krónikája talán azzal kezdődhetett, hogy 1940 január 8-án 

Rehling Konrád, tatabányai bányaigazgató, az 1939-es üzletévről szóló jelentésében a 

következőket vetette papírra: "...A főszállító lejtősakna /XVI. sz./ és velük 

kapcsolatosan a légakna előmunkálatai kezdetüket vették, a mélyítési munkálatok 

rövidesen folyamatba vétetnek..." 

Aztán alig egy hét múlva, 1940. január 15-én Rehling bányaigazgató már az 

alábbi jelentést írta: "...Tisztelettel jelentjük, hogy Oroszlányban - a csatolt vázrajz 

szerinti elrendezésben - a tervezett szállító lejtősakna mélyítését megkezdtük... …A 

lejtősakna mélyítését Fritz Károly helyettes bányaigazgató úr vezeti, a közvetlen 

felügyeletet az oroszlányi vezető főaknász látja el.” 

A munkák jól haladtak, ezért a bányaigazgató május végi jelentése már a 

május 27-én megkezdett függőleges akna mélyítéséről szólt. 

 

1941. január 17-én Tassonyi Ernő miniszteri tanácsos, a Magyar Királyi 

Bányakapitányság vezetője, az Oroszlányi I. sz. lejtősakna (XVI. sz.) bányahatósági 

ellenőrző füzetébe kézzel a következőt jegyezte be:"...A lejtősakna és a légakna 

közötti lyukasztás 1940. december 6-án megtörtént…” 

A 365 m hosszú lejtősaknát 11,6 m-es, keményfa trapézácsolattal 

biztosították. A tégla falazattal biztosított légakna 3,8 m átmérőjű és 123 m mélységű 
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volt. A lejtősakna folytatásában kihajtott rakodó és alapközle 250 m, a légakna 

rakodó és harántvágat 32 m hosszú volt, amit a lyukasztáshoz még ki kellett hajtani. 

1942. január 31-én "Jelentés az 1941-es üzletévről" című beszámolóban 

Rehling az alábbiakat írta: "…Feltárásban 140 m hosszú kettősvágányú alapközlét, 

valamint a széntelepülés megállapítása céljából déli, keleti és nyugati irányban 

különböző vágatokat hajtottunk ki. Fejtésre előkészítettük, a déli ereszke és a bokodi 

községhatár között feltárt teleprészt, egymástól 500 m távolságra kihajtott 

párhuzamos folyosókkal. A lejtősakna mezőjét a déli párhuzamos ereszkéken történt 

lyukasztás útján összekötöttük a segédaknával. Ezen ereszkét 500 m hosszú 

kettősvágányú siklóvá alakítottuk át. Fejtési műveleteket kezdtünk a tatabányai kézi 

fejtések mintájára, a déli ereszkétől nyugatra előkészített szénmezőben az 50 cm 

vastag feküpala és 40 cm vastag palabeágyazással együtt 3,2 m vastag telepben." 

Az 1941 évről szóló üzletévről szóló statisztikai jelentésben pedig már azt 

lehetett olvasni, hogy "A XVI. sz. oroszlányi akna feltárása és berendezéssé 

tervszerűen haladt. Az Oroszlány-Tatabánya közötti drótkötélpálya elkészült és 1941. 

november 12-től az oroszlányi szén már drótkötélpályán jött be a tatabányai 

szénosztályozóba." 

 

Az említett függőkötélpálya 11,8 km hosszban futott az oroszlányi 

középállomástól a tatabányai XII. akna előtti középállomásig. 

A II. Világháború jelentősen visszavetette az éppen felívelő bányászati 

tevékenységeket. 

 

A XVII. akna mélyítéséhez szükséges előkészítő földmunka az egykori 

dokumentumok tanúsága szerint 1942. szept. 10-én kezdődött meg. A kezdeti 

lelkesedés hamar derékba tört, hisz 100 m kihajtása után 1943. év tavaszán a 

mélyítési munkák abbamaradtak. 

Ennek több oka volt. A katonai behívások miatt, a létszám erősen csökkent és 

így a munkahelyet nem lehetett megfelelően telepíteni. De volt egy másik ok is. A 

háborús konjunktúrával fellendült szénkereslet kielégítését a MÁK Rt. úgy igyekezett 

megoldani, hogy az - 1937-ben feltárt - Oroszlányi I. sz. aknát önálló üzemmé 

fejlesztette. Ehhez a munkához szükséges munkaerőt a XVII. lejtősakna mélyítésétől 

vonták el. 

1944. év nyarán Magyarország még nem volt hadműveleti terület, de a háború 

előszele már itt fújdogált. A polgári tevékenységekre, így a bányászatra is sötét 

árnyak vetültek. Ebben a félelmekkel és bizonytalanságokkal teli időszakban kellett a 

bányászati szakembereknek felülemelkedni a nehézségeken és megtalálni a 

termeléshez szükséges műszaki és gyakorlati megoldásokat. A XVI. sz. aknán 

júliustól Húsz Nándor okleveles bányamérnök, üzemvezető irányításával, 

fabiztosítású frontfejtési kísérlet kezdődött. A feltárt mezőben 60 m homlokszélesség 

és 150 m kifutási lehetőség volt. Eredetileg persze GERLACH típusú acéltámokat és 

acél-singerendákat terveztek a homlokkal párhuzamos biztosításhoz. Hiába volt a 

tervezés, a háborús események miatt a megvalósítás meghiúsult. Az acéltámok a 

Németországból történő szállítás közben - (csak 16 db érkezett meg) - elvesztek. A 

fejtés ezért fabiztosítással indult. Aztán alig 70 m előrehaladás után - a háborús 

események miatt – a fejtés leállt. 

A II. Világháború nemcsak a kitermelést vetette vissza, de a helyi események 

a bányák külszíni létesítményeiben sok kárt tettek. Az 1944. december 22-én és 23-án 

orosz bombatámadás érte a XVI-os akna külszínét. Az ősszel megépített munkás 

zuhanyzó és fürdő erősen megrongálódott, a lámpakamrai berendezésekkel együtt. 
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A háború befejezését követően az országban az új politikai rend elkezdi az 

újjáépítést és a 3 éves tervvel megindul a szocialista tervgazdálkodás. Az állami 

felügyelet alá vont bányákban megkezdődnek a széncsaták. A termelés 

felfuttatásához a már meglévő bányákban nagyarányú feltárási, szénelőkészítési és 

fokozódó fejtési tevékenység indult meg.  

A XIX. aknaüzemről egy 1949. június 10-éről keltezett jegyzőkönyvben 

történik először írásos említés. A bányaüzemet eredetileg Tatabányán – a későbbi 

XV/a akna helyén – akarták megépíteni. Az Országos Tervhivatal azonban – a 

befektetés várható hamarabb való megtérülése miatt – az eredeti tervet megváltoztatta 

és Oroszlányban építtette meg a bányaüzemet. 

1949. októberben indították a beruházási munkákat. A beruházási terv a 

bányaüzem termelési kapacitását 255.000 t/évben határozta meg. A termelésbe lépést 

1953. januárra, a kivitelezés befejezését 1960. decemberre tervezték. Az aknamező 

eredetileg 2,98 km nagyságú volt, 8,15 millió t szénvagyonnal.  

A nyitó bányatérségek mélyítési munkáit a Heinrich-Fröhlich-Klüpfel cég 

kezdte, majd a Dorog-Tatai Aknamélyítő vállalat fejezte be. A lejtősakna 11,6 m 

szelvényű, keményfa trapézácsolattal volt biztosítva. Hossza 538 m, dőlése 20° volt. 

60 m kihajtása után úszóhomokba értek és csak igen nagy nehézségek közepette 

tudtak áthaladni. A függőleges légakna 3,8 m átmérőjű, téglafalazatú,136,6 m – az 

aknazsomppal együtt141,0 m – mély volt. 

 

A fokozódó bányászati tevékenységgel párhuzamosan fellendült a helyi 

infrastruktúra kialakítása, megkezdődött a település fejlődése. 1946-ban elkészült az 

orvosi rendelő, megépült a felső telepen az első művelődési ház, melyből később 

filmszínház lett. Aztán megépülnek az első emeletes házak a mai Rosenberg utca 

közelében és megtörténik az első csatornázás. 1951-ben már tömbházak magasodnak 

a település fölé és kiépül Oroszlányig a MÁV vasúti szárnyvonala is. 
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A bányamunkákhoz egyre több munkáskézre volt szükség. Központi 

intézkedés nyomán az Igazságügyi Minisztérium Közérdekű Munkák Igazgatósága 

(KÖMI) elítélt és internált munkavállalóit magába foglaló rabtábort telepített a XVIII. 

sz. akna területére. Hogy a munkaerő milyen sokrétű volt, mi sem példázza jobban, 

mint az, hogy a rabtábor lakói és kivezényelt sorkatonákon kívül dolgoztak még itt 

Erdélyből menekültek, Brennbergbányáról áthelyezettek, valamint Salgótarjánból és 

környékéről érkezők. 

 

Szervezetileg az 1951. év volt az egyik legjelentősebb az oroszlányi 

bányászkodás történetében. Czottner Sándor akkori bánya- és energiaügyi miniszter 

aláírásával megszületett 285/14/1951. sz. határozatban az oroszlányi bányákat – igaz, 

akkoriban még „Tatabányai XVIII. akna vállalat” néven – 1951. jan. 1-ével önálló 

vállalattá szervezték.  

1951-ben vette kezdetét a művelés alá venni kívánt területen a XX. sz. aknai 

beruházási program megvalósítása. Az aknamezőt két függőleges aknával nyitották 

meg. A munkákat a Dorog-Tatai Bányászati Aknamélyítő Vállalat végezte. 

Októberben kezdték a szállítóakna mélyítését és 1953. márciusban fejezték be. Az 

akna 245 m mély, 4,8 m átmérőjű, téglafal biztosítású volt. 

A légakna mélyítése 1952. márciusban kezdődött meg és egészen áprilisig 

tartott. Ez az akna 230 mély, 4,1 m átmérőjű, téglafal biztosítású volt. A mélyítési 

munkákhoz felhasználták, a brennbergbányai Hermész akna átfalazásánál alkalmazott 

fatornyot. A két aknát egymástól 70 m távolságra építették.  

1953 májusában a XVII. bányaüzemtől D-re, III. sz. akna néven, külfejtést 

nyitottak, amelyben a két kifejlődött telep 6-10 m mélységben volt. Később az ettől 

mélyebben fekvő teleprészek leművelése, külfejtéssel már nem volt gazdaságos. Ezért 

a külfejtési gödörből, a levetett teleprészek megnyitása céljából 175 m hosszban 11
o
-

os dőléssel egy lejtősaknát mélyítettek. 

Az előkészítő műveletek befejeztével 1954-ben termelésbe léptek a XIX. és 

XX. sz. aknák is. 

1954-ben így már öt bányaüzem és egy külfejtés ontotta a szenet. Működött a 

Szénosztályzó, üzemelt a Fatelep. A szénszállítás a tatabányai függőkötélpályán és a 

Tatabánya-alsó és Oroszlány közötti MÁV szárnyvonalon történt. A településnek 

ekkor már több, mint 10.000 fő feletti lakosa volt. 

1954. febr. 1-i hatállyal Oroszlány – Tata, Kazincbarcika és Keszthely 

társaságában – városi rangra emelkedett. 

1955-ben egy tollvonással megszüntették a helyi bányászkodás önállóságát és 

az akkori politikai-gazdasági környezetben igencsak távolinak tűnt annak a 

lehetősége, hogy ez megváltozzon. Aztán az 1956-os politikai események kedvezően 

hatottak a – gazdasági szuverenitás amúgy is minden feltételét bíró – oroszlányi 

széntermelésre. Ennek eredményeként 1957. jan. 1-től megalakult az Oroszlányi 

Szénbányák Vállalat. 

1954-ben készült el a Bányászati Tervező Intézet /BTI/ által tervezett 

tervdokumentáció a XXI. bányaüzemi építéséről. Első lépésként megépült az 

üzemhez vezető bekötőút, majd 1957. márciusban megkezdődött az aknapár 

mélyítése. A szállítóakna 4,8 m, a légakna 4,1 m átmérőjű, betonfalazatú volt. 

Egyenként 135 m (+10 m zsomp) mélységűek voltak. 

Az aknapárral feltárt aknamező kitermelhető szénvagyonát megközelítően 9,5 

millió tonnára becsülték. A bányaüzem tervezett kapacitása 1200 t/d volt. 
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1957. III. negyedévben állították fel a szállítóakna végleges aknatornyát. A 

légaknát továbbra is az ideiglenes toronnyal mélyítették. Aztán 1958. január 1-én a 

Nehézipari Minisztérium (NIM) pénzügyi nehézségek miatt a mélyítést leállította. A 

munkálatok csak közel fél éves kényszerpihenő után folytatódhattak és így egy év 

múlva, 1959. júliusban fejeződött be a két akna mélyítése. 

A XXI-es akna 1961. április 1-től lett önálló üzem, ezután kezdődtek meg a 

vágathajtások. Október 1-én indult az első frontfejtés, homlokra merőleges 

fabiztosítással, fúró-robbantó jövesztéssel. 

A XXI-es aknával közel egyidőben, 1953-55. között születtek meg a XXII. sz. 

akna, és 1953-58 között a XXIII. sz. aknák létesítésének a tervei. A tervek elfogadása 

és a megvalósításuk között azonban hosszú évek teltek el. 

A XXIII. sz. aknán 1961. júniusban kezdődtek meg a tényleges kivitelezési 

munkák. 1961. augusztus végén a lejtősakna 17,4 méterében úszóhomok jött be. A 25 

m úszóhomokban való áthaladást teljes kitakarással majd vákumszivattyúzással 

oldották meg. A lejtősakna végleges hossza 244 m volt. A függőleges akna pedig 94 

m mély és 3,8 m átmérőjű lett. 

A XXIII. sz. aknán 1966. jan. 1-én indult a termelés üzemi létszámmal. 

Eközben 1963-ban a Bányászati Építőipari Vállalat (BÉV) megkezdte a XXII. 

sz. akna mélyépítési munkáit. A 4 km
2
-es területet – amelyen 9,09 millió tonna 

szénvagyont tartottak nyilván – egy 3,5 átmérőjű, 300 m hosszú, 14
o
 dőlésű, 

betonidomkővel falazott lejtősaknával, egy 4,2 m átmérőjű, szintén betonidomkővel 

falazott légaknával és egy 5,0 m átmérőjű szállító teheraknával nyitották meg. Ezen 

beruházási munkánál alkalmazták – az országban elsőként – a PERT-CPM módszer 

szerinti hálótervezést és ennek alapján a negyedévenkénti, készültségi fok vizsgálatot. 

Így az elhúzódó tervezési időszak ellenére, a beruházási munka idejét sikerült egy 

évvel lerövidíteni. 

1969. év májusában a magasszinti bányamezőben beszerelték – Oroszlányban 

elsőként – a magyar gyártmányú OBV típusú, hidraulikus páncélpajzsot, KS-1KG 

típusú kombájnnal, mely jún. 10-től megkezdte a működését. 

Az 1970. év szervezeti változást hozott a XXII. sz. akna életébe. Január 1-től a 

bányaüzemhez csatolták a Pusztavámi Ikeraknát. 

 

Az Oroszlányi Szénbányák Vállalat kezdeményezésére, már az 1960-as évek 

végén a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem vizsgálta annak a lehetőségét, hogy a 

márkushegyi területet, mezőkapcsolással a Pusztavámi Iker-aknához csatolva tárják 

fel, vagy önálló bányaként kerüljön megnyitásra. Az Állami Terv Bizottság 1967-ben 

határozatban fogadta el a Márkushegyi Bányaüzem tervjavaslatát és hivatalosan 

állami nagyberuházásként engedélyezte a bánya létrehozását. 

Az első „kapavágások” 1976. elején kezdődtek. Február 9-én megkezdődött a 

Beszálló aknai üzem-udvar, majd április 15-én a lejtősaknai üzemudvar 

tereprendezése. 
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A Márkushegyi bányanyitás kezdetét 1976. október 1-től számítjuk, amikor a 

Vegyépszer Vállalat a lejtősakna kivitelezési munkáit megkezdte. A lejtősakna nyitó 

szakaszát a Mátraaljai Szénbányák teljes kitakarásos technológiájával készítették el, 

majd az első 30 m-ének monolit-betonnal való elkészülte után, dec. 21-én 

megkezdődött az 1626 m hosszú lejtősakna bányászati kihajtása. 
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Közben a medence bányáiban sorra fejeződött be a termelés. Az aknák 

sorában legutolsóként, 1998-ban a majki XX-as aknaüzem zárt be. Ettől kezdve az 

oroszlányi szénmedencében – a külfejtéses technológiával üzemelő Dobai külfejtésen 

kívül – már csak egyedüliként a Márkushegyi Bányaüzem ontotta a szenet. 

 

A Márkushegyi Bányaüzem 1976-ban történt első kapavágása és a termelés 

megkezdése között közel 5 év telt el. 

Az öt év eseményei között volt természetesen a pusztavámi beszállóakna és a 

peremi légaknák mélyítése, valamint a távolsági szalagpálya kivitelezési munkálatai. 

1978. év december 28-án – a tervezett határidő előtt –a lejtősakna felől hajtott 

kisegítővágat összelyukasztott a beszálló akna felől haladóval. 

A gépesítés folyamatosan változott. A termelési hatékonyság miatt a művelési 

technológiát a széptelep kifejlődési, települési viszonyaihoz kellett alakítani. A 

kezdetben alkalmazott PK-9 típusú jövesztőgépek helyett 1979. június közepétől a 

nagyobb teljesítmény miatt 4PF-2 típusú jövesztőgépeket alkalmaztak. 

1980. április közepén került beemelésre a pusztavámi beszállóakna 

aknatornya, majd december 28-tól megkezdődtek a beszállóaknai kasok 

próbajáratásai. 

 

 
 

1981. márciusban szinte minden napra jutott egy-egy olyan esemény, amely 

már közvetlenül az üzemszerű kitermelés megkezdésének az előfeltétele volt. 

Március 1-én a Vegyépszer Vállalat üzembe helyezett egy 540 fős fürdőt a 

felvonulási telep konténerkazánjáról táplálva és beindították a külszíni, TURMAG 

típusú főszellőztetőt. Még ugyanebben a hónapban üzembe helyezték a külszíni 

távolsági szalagpálya meddőhányóig vezető szakaszát is. 

Szintén 1981. márciusban készült el a Várpalotai Szénbányák által gyártott 

hangosbeszélő és vezérlőközpont (ma diszpécser központ), továbbá a Beloiannisz 

Híradástechnikai Gyár által gyártott telefonközpont felszerelése is. 
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Mindeközben a föld alatt elkészült az első frontfejtés beszerelése. A fejtésbe 

Glinik típusú hidraulikus pajzsbiztosítás került, KWB-típusú jövesztő-géppel. 

1981. április 1-én – tehát éppen 30 éve – történt az ünnepélyes üzembe 

helyezés. Ezzel az eocén program első bányája – fél évvel a határidő előtt – termelni 

kezdett. Az üzembe helyezést ünnepélyes aktus keretében Havasi Ferenc, az MSzMP 

Központi Bizottság titkára és Méhes Lajos ipari miniszter végezte. 

 

 
 

Az elmúlt 30 évben a Márkushegyi Bányaüzemből 42 millió tonna szén került 

kitermelésre. A bányászati műveletek a 90-es évek végéig 2-300 méter mélységben 

folytak, aztán 2000-ben a Kőhalmi bányamező termelésbe vonásával a fejtések már 

500-550 m-t meghaladó mélységbe kerültek. Kezdetben a lakosság számára is történt 

szénértékesítés, de ma már csak az erőmű kazánjaiba jut a termelvény. A termelési 

csúcsot az 1989-os év jelentette 1812 tonnával.  

 

  
 

A Márkushegyi Bányában a műszaki újdonságokra mindig nyitott, 

alkotószellemű oroszlányi bányász-, gépész- és villamos szakemberek révén, 

korszerűen gépesített bányászkodás és magas szintű szakmakultúra alakult ki. 



Bariczáné Szabó Szilvia 12/15 

 

 
 

Az 1983-as év fekete betűkkel íródott be az üzem krónikájába. Jún. 22-én, 

hajnali 4 óra után néhány perccel a bányában 37 bányász – köztük két lengyel – 

halálát okozó sújtólégrobbanás történt. 

 

 
 

A munkájuk közben elhunyt áldozatok emlékét őrzi a beszállóaknai 

üzemudvaron felállított emlékmű, melynél minden évben elhelyezésre kerülnek az 

emlékezés és a kegyelet virágai. 
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1989-tól a termelés mennyisége fokozatosan csökkent. A bánya a szervezeti 

átalakítások egész sorát élte meg és Oroszlányi Szénbányák Vállalatból 1994. óta a 

Vértesi Erőmű ZRt. erőmű-bánya integrációban működő nyersanyag kitermelő helye 

lett. 

Akkoriban már nemcsak a medence széntermelését bemutató grafikon volt 

lehanyatlóban, hanem az egész hazai szénbányászat. A tatabányai medence utolsó 

zászlóshajója is elesett: 2004. március 15-én befejeződött a termelés a Mány I./A. jelű 

Bányaüzemben. Mivel a VÉRt. Bányászati Igazgatósága ezzel elveszítette 

kétpólusosságát, a Vállalati Központ szervezetileg és létszámát tekintve is a 

Márkushegyi Bányaüzembe integrálódott. 

A Márkushegyi Bányaüzemben a termelési mutatók csúcsidőszakában 

egyidejűleg 3 fejtés is üzemelt. A szénkitermelés a felfutás időszakát követően – tehát 

1985-től – évi 1,6 millió tonna körül mozgott, egészen a hanyatlást fémjelző 2002-ig. 

A Márkushegyi Bányaüzem termelési csúcspontja az 1989. évhez köthető (1.812 kt.). 

Átlagosan napi 7.442 tonna szén került ki a bányából. A háromfrontos termelést, 

2004. év decemberében a kétfrontos, majd 2009. év júliusától az egyfrontos váltotta 

fel. 

A 2008-2009-es gazdasági válság hatása a Vértesi Erőmű Rt.-hez is 

begyűrűzött. Ebben az időszakban a szabadpiaci villamosenergia ár csaknem felére 

esett vissza. Talpon maradása érdekében a Társaság egyoldalúan kénytelen volt 

felmondani villamos energia kereskedelmi szerződéseit. Ennek hatására persze 

bírósági perek egész sora indult, melyekben a VÉRt. rendre alul maradt. A 

fizetésképtelenség rémével fenyegetett Társaság ellen 2010. augusztus 26-án 

hivatalosan is megindult a csődeljárás. A Társaság vergődésének és bukdácsolásának 

az vetett véget, hogy néhány hónap múlva, az un. csődegyezség során, sikerült a 

hitelezőkkel megegyezni és a tartozásokat, a pénzügyi kifizetéseket 2011. év 

augusztus végéig rendezni. 

Mindeközben az Európai Unió komoly pénzügyi támogatást helyezett 

kilátásba azoknak a tagállamoknak, akik „az elégetése során légszennyezést okozó” 

barnakőszén kitermelőhelyeit, tehát a barnakőszénbányáit bezárja. Ennek hatására az 

MVM ZRt. részéről a tulajdonosi döntés a Márkushegyi Bányaüzem termelésének 

2014. év végi befejezéséről már 2010-ben megszületett… 
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Aki csak egy kicsit is ismerte a történéseket, látta az út végét. De senki nem 

akarta elhinni. Akkor, 2010-ben, a 2014. dec. 31-re rögzített termelés-befejezési 

időpont még olyan távolinak és hihetetlennek tűnt. Mindenki berendezkedett a 

csodavárásra! 

Márkushegyen az utolsó fejtés, a 633/F2. jelű 2014. november 5-én indult. A 

kifutása az eredeti tervek szerint 475 m lehetett volna, de csak 244 m hosszban lett 

előkészítve. Az előkészített fejtésből a tervszámok szerint 197.000 tonna szenet 

lehetett volna kitermelni. Az, már az indulásakor is tudott volt, hogy az év végéig a 

fejtés nem fog befejezni, de mindenki azt remélte, hogy a józanész diadala elviszi ezt 

a frontot 2015. év márciusáig, a fűtési szezon végéig. De nem így lett! A tulajdonosi 

döntés megmásíthatatlanul a 2014. dec. 23-i dátumhoz kötött termelésleállásról 

rendelkezett. Az előkészített terület leművelése ekkor még félúton sem volt… 

 

A Márkushegyi Bányaüzemben mindösszesen 44,1 millió tonna barnakőszén 

került kitermelésre. Szám szerint 164 db fejtés volt, melyek közül a legmélyebben – 

570-580 m mélységben, – a Kőhalmi Bányamezőben üzemeltetett 636/F. számú 

termelt. A bányászati műveletek során 285,261 km vágat került kihajtásra, ami több, 

mint Budapest – Bécs fővárosok távolsága. A termelés befejezésének időpontjában 

még 33,1 km nyitott vágat volt. 

A termelés befejezését követően, de már a bányabezárási tevékenység 

részeként 2015. febr. 6-án kiszerelésre kerültek az utolsó fejtés berendezései. 2015-

2016. években a földalatti bányatérségek környezetvédelmi kármentesítésére és 

anyagmentésre került sor. 2016. év végéig megtörtént a földalatti bányatérségek 

szakszerű lezárása. 

A Beszállóakna 2016. dec. 7-én kezdődő tömedékelése azt jelentette, hogy a 

földalatti bányatérségbe ember többet nem léphet. A felszínre nyíló főfeltáró 

bányatérségek (Beszálló akna, Déli akna és Lejtősakna) végleges lezárása 2017. I. 

negyedévében befejeződött. Ezt követően külszíni rekultivációs és tájrendezési 

munkálatok elvégzésére került sor.  

A 2014. év végi termelésleállással és a 2018-19-ben a végéhez közeledő 

rekultivációval az oroszlányi szénbányászat sorsa megpecsételődött, krónikájának 

végére akár pont kerülhetett volna. De ténylegesen nem került. Kellett néhány év a 

bányabezáráshoz kapcsolódó sokkoló történések feldolgozásához, de a közelmúltbéli, 

most már a szénbányászati emlékekhez és hagyományokhoz kötődő események a 

továbbélést szimbolizálják. Oroszlányban bányászati emlékhelyek létesültek, a 

Borbála városrészben Szent Borbála szobor került felállításra. 
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A városhoz közeli Majkon 600 M Ft-os beruházás keretében a Bányászati 

Múzeum területének rendezése, korszerű fogadóépület építése, új kiállítási területek 

kialakítása, a meglévő tárlat új attrakciók kifejlesztésével történő interaktívvá tétele 

valósult meg. 

 

Az oroszlányi szénbányászat a múlt emlékei által él tovább… 
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