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Tatabányai bányaút 
 
 
 

1. Harangjáték 
 

2004. évi Bányásznapon avatták fel Tatabánya központjában a Harangjátékot. 
Minden nap 14 órakor szólal meg a Harangjáték, hétköznapokon a Tisztelet a 
Bányász Szaknak,  ünnepnapokon a Bányászhimnusz dallamaival emlékeztet, az 
immár működő szénbánya nélküli, szénre épült városban, a várost is teremtő 
bányászatra. 
 
 

2. Szent Borbála szobor 
 

 
 
Tatabányán, a Szent Borbála téren látható szobor létrehozására 1992 
novemberében hoztak létre alapítványt, mely céllal egyetértett és a 
megvalósításhoz csatlakozott később a Tatabányai Bányász Hagyományokért 
Alapítvány is. A szobrot 1994. december 04-én avatták, a tatabányai 
szénbányászat fennállásának 100. évfordulója tiszteletére. 
 A szobor alkotója Péterfy László szobrászművész. 
Dr. Petrássy Miklós szoboravató beszédében elmondta :"….. Üzen a szobor a 
jelennek: akik még a bányában dolgoznak, ne hagyják abba. Olyan hittel és 
akarattal dolgozzanak, ahogy elődeik tették. Emlékezünk és üzenünk a jelennek, 
a bányászember mer és tud büszkén ünnepelni. Üzenünk a jövőnek e szoborral, a 
földnek kincsei Istentől valók, és üzenjük azt is, e teremtés az ember számára 
történt. Üzenjük a tatabányai polgároknak, és a világon mindenkinek, 
Tatabányán vannak, voltak és lesznek bányászok!...." 
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3. Bányászati és Ipari Skanzen 
 

 
 

A Tatabányai Múzeum egyedülálló kiállítóhelyén egy régi bányaüzem teljes 
épületegyüttesével, berendezett irodákkal, szabadtéri gépbemutatóval és 
bejárható bányatérség segítségével idézi meg a szénbányászatot a régi XV-ös 
aknán. Az egykori tatabányai bányászkolóniák jellegzetes lakó- és középületeinek 
megépítésével és korhű berendezésével tettek még teljesebbé és egyedivé a 
múzeumot. A szénbányászat emlékeinek megőrzésére, a bányászhagyományok 
életben tartására létrehozott kiállítóhely 1988-as megnyitása óta várja vendégeit 
folyamatosan bővülő, és tematikájában is gazdagodó kiállításokkal. 
 
 

4. Bányász Kegyeleti Emlékmű 
 

   
 
Tatabánya várossá nyilvánításának 50. évfordulójára, 1997. augusztus 16-án 
adták át a Bányász Kegyeleti Emlékművet, tisztelegve azon bányászok előtt a, 
akik a tatabányai szénbányászatért adták életüket. A Tatabányai Bányász 
Hagyományokért Alapítvány, az OMBKE Tatabányai Szervezete és a BDSZSZ 
Tatabányai Szövetsége kezdeményezésére közadakozásból, sok ember önként 
vállalt munkájával épült. Az emlékmű tervezője és alkotója B. Hegyi László 
tatabányai szobrászművész. 
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Csics Gyula, a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány alapító tagja 
avató beszédében elmondta: " A nyolc hatalmas kőtáblán megörökítettük 
minden olyan bányász nevét, aki a száz év alatt bármilyen körülmények között 
munkája közben életét vesztette. Nemcsak a nagy tömegszerencsétlenségek 
áldozatai vannak felsorolva, hanem azok is, akik akár a bányában, akár a 
külszínen egy véletlen balesetben haltak meg.….. 569 társunknak állítunk 
emléket, de rajtuk keresztül az egész tatabányai bányászatnak, hogy az utódok is 
emlékezzenek arra, hogy ezt a várost sok áldozattal a bányászat hozta létre, és 
ezt ne felejtsék el a városban akkor sem, ha már más iparágak jelentik a legfőbb 
kereseti forrást. Legyen akkor is büszke arra a város, hogy bányászváros! .." 
 
 

5. Vida Jenő emlékkő 
 

 
 

A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány javaslatára Tatabánya 
Megyei Jogú Város Önkormányzata utcát nevezett el Vida Jenőről, aki 1897-től a 
MÁK Rt.-nél dolgozott felelős beosztásokban, 1914-től a Társaság 
vezérigazgatója, majd 1936-tól elnök – vezérigazgatója volt. Az utcát emlékkővel 
jelölték meg. 
 
 

6. Dr. Gál István domborműve 
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Dr. Gál István domborművét a Róla elnevezett lakótelep 536/a épületén, 
születésének 70. évfordulójára állítatta az Ipari Minisztérium, Tatabánya Városi 
Tanácsa és a Tatabányai Szénbányák. Az avatóünnepségre 1986. április 25-én 
került sor számos közéleti személyiség jelenlétében. A dombormű Varga Imre 
Kossuth Díjas szobrász alkotása. 
 
 

7. I/A akna emléktábla 
 

 
 

A tatabányai medence legelső aknájának megnyitását a terület megkutatása 
előzte meg. A kutatási munkákat Max Brodman bányamérnök, a tokodi 
bányamérnökség vezetőjének irányításával Zsigmondy Béla mélyfúró vállalata 
végezte. Az 1895. június 19-én megkezdett mélyfúrások csak 1896.márciusában 
hoztak eredményt. A szénvagyon pontosabb meghatározása és az első akna 
helyének kijelölése céljából további fúrásokat végeztek, majd 1896. augusztus 1-
én megkezdték az I. sz. lejtősakna mélyítését azon a területen, ahol ma a 
Bányagépgyártó Vállalat udvara van. A széntelepet 1896. december 23-én érték 
el, majd a földalatti bányatérségek kialakítása után 1897 februárjában indult a 
rendszeres termelés. Az egykor gróf Esterházy Ferencről elnevezett I. akna 1897-
1923. között 4029 kilotonna szenet termelt az átlagosan 8-10 m vastag telepből. 
 
 

8. Vértanúk tere 
Bányász mártír emlékmű 
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A Vértanúk terén található Tar István Bányász mártír emlékműve, melynek 
apropóját egy tragikusan végződött tüntetés adta. 1917-ben 
a bányászok sztrájkkal elérték, hogy a 12 órás munkaidejüket csökkentsék napi 8 
óra munkavégzésre. Két év múlva 1919-ben ezt vissza akarták vonni, így a 
munkások fellázadtak és ismét utcára vonultak. A csendőrség, hogy megállítsa a 
felkelést, a tömegbe lőtt, ezzel hét bányász halálát okozta. Ennek emlékét őrizve 
ünnepelik 1951 óta országszerte, minden évben szeptember 4-én 
a Bányásznapot. 
A kőből faragott Bányász emlékművet 1969-ben készítette Tar István 
szobrászművész a hét bányász emlékére. 
 

Dr. Gál István mellszobra 

 
 

Gál István 1953-tól haláláig, 1979-ig a Tatabányai Szénbányák igazgatója. Ez az 
időszak  a vállalat fénykora volt. 1959-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen mérnök-közgazdász oklevelet szerzett. A szénvagyon növelése és 
feltárása, valamint a széndúsítás és iszapolási eljárás korszerűsítése terén végzett 
jelentős munkát, 1961-ben Kossuth-díjat kapott. Tatabánya díszpolgára volt. 
A szobrot, mely Péterfy László alkotása, 2006-ban állították. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tatabanya.varosom.hu/portal/program/7624/Banyasznap
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9. Bányász padok 

 

 

2015. július 12-én adták át a nagyközönségnek a felújított Május 1. parkot, 
melyben helyet kaptak azok a bányász jelképeket ábrázoló padok, melyeket 
Gengeliczky László vezetésével Móser Ernő, Fellner István, Kiss Károly, Fehér 
János és Gengeliczky László Szilárd faragtak. Minden pad mellett, összesen 6 
táblán, a tatabányai szénbányászat történetének leírása található.  
 
 

10. Dr. Mohi Rezső 
 

 
 

1919-től Tatabányán dolgozott üzemvezetői, majd 1942-től műszaki igazgatói 
beosztásban. 1936-ban műszaki doktor. A szénbányászat államosítása után a 
tatabányai kerület bányaigazgatója. 1948-tól az újonnan alakult Aknamélyítő 
Vállalat műszaki vezetője, 1951-1961 között, nyugdíjba vonulásáig, a Bányászati 
Kutató Intézet, majd a Bányászati Tervező Intézet irányító tervezője. Három 
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évtizedes tatabányai munkássága idején számos különleges műszaki feladatot 
oldott meg. pl.: az iszaptömedékeléshez új gátolási eljárások kidolgozása; a 
bányaműveletek külszíni mozgásokra való kihatásának vizsgálata és a külszíni 
mozgások megelőzése; a bánhidai terület levetett szénvagyonának termelésbe 
kapcsolása. 
 
 

11. XII. lejtakna  

 

 
 

A lejtősakna mélyítését 1924-ben, a függőleges légaknáét 1925-ben kezdték meg, 
az üzem 1929-ben lépett a termelésbe. A centrális szellőztetésű aknapár 
függőleges aknáját a + 202,7 m-es, lejtősaknáját a + 235,4 m-es szintről 
mélyítették le, az aknák rakodószintje a + 41,2 m magasságon volt. A művelési 
módszert döntően befolyásolta az aknaterület jelentős tektonikai zavartsága. A 
művelés sokáig többnyire dőlésmenti iszaptömedékeléses kamrafejtés volt. 1953-
tól fabiztosítású, 1960-tól egyedi acéltámos biztosítású omlasztásos 
frontfejtésekkel műveltek. Az un. „lila" telepben 1965-től zsákgátas iszapolásos 
frontművelést vezettek be, amit a kétszeletes omlasztásos egyedi támos 
frontfejtés váltott fel. 1969-ben a személyszállítás megkönnyítésére 
függősinpályás, függesztőszékes szállítóberendezést szereltek fel. A Rehling 
Konrádról elnevezett XII. akna 1929-től 1978-ig 10 254 kilotonna szenet termelt. 
 
 

12. XI. lejtakna 
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Az 1920-ban termelésbe lépett akna függőleges légaknája a +258,1 m-es szintről 
indult, rakodója a +52,0 m szinten volt. A centrális telepítésű üzem lejtaknája a 
+226,1 m szintről indult, s a rakodószintet a +53,0 m-en érte el- Lejtősaknáját az 
eredeti függőpályás szállításról 1949-ben adhéziósra állították át a 
kőzetmozgások miatt. Kezdetben áldőléses frontfejtésekkel, a későbbiekben 
kamrafejtésekkel művelték le a széntelepeket. 1959-től tömedékeléses 
frontfejtéssel is műveltek, 1961-ben került sor gépesített fejtésmód 
alkalmazására. Az 50—60-as években a fokozódó szénigények szükségessé tették 
a tömedékhomok alatti gyengébb minőségű égőpala kitermelését is. 1969-ben az 
üzemhez csatolták a VIII. aknát, 1970-ben a X. aknát és az újonnan lemélyített 
Xl/a. függőleges aknán keresztül fejtették le az üzemek maradvány pilléreit. A 
Vida Jenő akna 1920-1978.között 17 335 kilotonna szenet termelt. 
 
 

13. Xll/a.  akna 

Szállító és szellőztető függőleges akna 

 
 

Festmény a volt beszálló akna közelében 

 
   

Az 1956-ban termelésbe lépő üzem széntelepét az eredetileg elképzelt megoldás - 
a XII. akna főereszkéjéből indított szállítóvágat - helyett két függőleges aknával 
tárták fel. A személyszállító légaknának a XI. sz. bányaüzem már meglévő 
tömedékaknáját használták fel, annak a + 105,1 m szintről a +4,4 m szintig 
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történő továbbhajtásával. Ez a +242,1 m-ről induló tömedékakna az ún. 
"Vadorzó" árokban volt és innen származott a közismert Vadorzó akna elnevezés 
is. A 2 X 2 csillés, emeleteskasos teherszállító akna a +259,0 m szintről indult a 4,6 
m szinti rakodóba. A rétegtani és tektonikai viszonyok hátrányosan befolyásolták 
az üzem művelési és gépesítési lehetőségeit, az üzem vetőkkel erősen szabdalt 
területen bányászkodott. 1965-ig elsősorban iszapolásos kamrafejtésekkel művelt 
amelyeket iszaptömedékeléses frontfejtések, később egyedi acéltámos 
omlasztásos frontfejtések váltottak fel. A Xll/a. aknában létesült a 
szénmedencében elsőként gépesített földalatti személyszállítás, az 1964-ben 
üzembe helyezett függesztőszékes kötélpályával. A Xl/a. aknával történt 
összekapcsolása után az aknapár pillérének leművelését kezdetben Gullick, majd 
pajzsbiztosítású, omladék szilárdításos komplex frontokkal végezték. A Xll/a. akna 
a tatabányai szénmedence utolsó aknájaként 1987 augusztusában fejezte be a 
termelést. Működése alatt, 1956- tól 1987-ig 8333 kilótonna barnaszén került 
kitermelésre. 
 
 

14. X. lejtakna 
 

 
 
Az 1912-ben termelésbe lépett üzem eredetileg függőpályás, majd a 
bányamozgások miatt 1949-ben adhéziós szállításra átállított lejtősaknája a 
+242,3 m szintről indult a +137,9 m szintre, és az üzemösszevonások után a Xl/a. 
akna anyagbeadó és segédszellőztető aknájaként üzemelt. Függőleges aknája a 
+264,7 m szintről indulva a +138,3 m-es szinten érte el a rakodót. Itt egy keleti, 
majd déli irányban kihajtott 410 m hosszú alapvágattal és siklópályák 
segítségével művelték le a felső szintet. A mélyszint művelésére főereszkét 
hajtottak, amely egy 300 m-es alapközlében folytatódott. A peremi helyzetű ún. 
Móric mező szénvagyonát kezdetben a felső szintről, majd az 50-es évek második 
felében két kis önálló szállítóaknával (Móric I., Móric II.) művelték. Az üzem 
elsősorban iszapolásos kamrafejtéssel dolgozott, kisebb mértékben áldőléses, ill. 
később egyéb iszapolásos frontfejtéssel. A X. akna 1912-től az 1970-ben történt 
Xl/a aknához csatolásáig 10 750 kilótonna szenet termelt. Az aknának az 1919-es 
Tanácsköztársaság idején a bányászok a Lenin akna nevet adták. 
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15. XIV. lejtakna 
 

 
 
A akna 1937-ben lépett termelésbe.  Az 1936-ban mélyíteni kezdett lejtősaknája a 
+ 225,8 m-ről indult a + 55,0 m-es szintre, a + 236,1 m-es szintről a + 55,3 m-re 
érkező függőleges akna mélyítését 1937-ben kezdték. A bányaüzem 
szénkészletének települése erősen tagolt. A legmélyebb és legmagasabb művelési 
szintek közötti vertikális különbség az akna területén eléri a 160 métert. Főtelep a 
medenceszerű mélyrészen eléri a 34 m-es legnagyobb tatabányai 
telepvastagságot. Művelési módjában a szintes szeletekben kihajtott 
iszaptömedékeléses csoportos kamrafejtés és az áldőléses frontfejtés dominált. A 
medencében először, 1941-ben működött omlasztásos frontfejtés az akna 
kistelepében. Az üzem bányaművelését a nagyfokú vízveszély hátráltatta, amit a 
XlV/a. vízakna aktív vízemelése oldott meg, jelentős szénkészleteket 
hozzáférhetővé téve. A XIV. akna (Szent István akna) az 1937-es kezdeti 
műveleteitől 1983. december 31-ig 11 553 kilotonna szenet termelt 
 
 

16. Kóta József emlékkő 
 

 
 
Kóta József Kossuth-díjas bányamérnök, a műszaki tudományok kandidátusa. 
Oklevelét a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Soproni 
Bányamérnöki Karán szerezte 1942-ben. Szinte teljes életműve, egész 
munkássága Tatabányához, az itteni bányászathoz kötötte. 1951-ben került a 
városba. Ekkor bízták meg az újonnan létrehozott helyi Bányabiztonsági Kutató 
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Intézet munkájának megszervezésével, vezetésével. Az intézet 1955-ben 
Bányabiztonsági és Robbantástechnikai Kutató Intézetté fejlődött, amelynek 15 
évig volt az igazgatója.1951-ben kapott Kossuth-díjat, a robbanástechnika új 
alapokra helyezéséért. Nagy érdemeket szerzett a magyar bányászat biztonsági 
feltételeinek javításában. E területen számos újítása, találmánya volt, de kiváló 
képességeit jelzi, hogy más munkafolyamatok tökéletesítésével is igyekezett 
könnyebbé és biztonságosabbá tenni a bányászatot. Továbbfejlesztette a Davy-
féle biztonsági lámpát, megalkotta a robbantással jövesztett kőzet felrakására 
szolgáló Kóta-féle kisrakodó gépet, melyről számos cikk jelent meg a sajtóban. 
 
 

17. Ranzinger Vince kilátó 
 

 
 

2008. szeptember 7-én  avatták fel a Kő-hegyen a felújított régi bányász kilátót. 
Az eredetileg 1980-ban felállított kilátó, mely az egykori XII/a. akna 
aknatornyából alakítottak ki , a 2008-as bányásznaptól Ranzinger Vince nevét 
viseli. Ha a Turul-emlékműtől északi irányban gyalogosan elindulunk a 
parkerdőben, akkor a sétaúton - az avatás napjától Ranzinger sétányon - mintegy 
15-20 perc alatt érünk el a felújított kilátóhoz és emléktáblához. 
Ranzinger Vince bányamérnök (1856-1933.) a Magyar Általános Kőszénbánya 
Részvénytársaság (MÁK Rt.) tatabányai bányaigazgatója volt. Számos műszaki 
megoldás - többek között az iszapolásos technológia bevezetése - fűződik a 
nevéhez, amelyek megalapozták az itteni szénbányászat fejlődését.  
 
A Tatabányai Bányaút megtekinthető a következő térképen. 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zK___JMP6Uu0.kMtW4qGGCMwM&usp=sharing

