
Oroszlányi bányaút 

 

Az oroszlányi szénmedence az ország legkisebb és legfiatalabb szénmedencéje. Igaz, hogy 

szénre történő kutatások már az 1900-as évek elejétől folytak a térségben, de a széntermelés 

csak 1937. szeptember 1-jén kezdődött meg. Ez a tevékenység alapozta meg és határozta meg, 

hogy a Vértes lábánál elterülő Oroszlány nevű kis falucskából néhány évtized alatt egy nagy 

bányásztelepülés, egy új típusú város alakuljon ki. 

Ugyanakkor a széntermelési folyamatok is fejlődtek. A robbantásos jövesztést fokozatosan 

felváltották– vágathajtásokban az egyre korszerűbb vágathajtó gépek (F, 4PP, AM típusú 

gépek), frontfejtésekben pedig a fejtési jövesztő gépek (különböző típusú széngyaluk és 

maróhengeres jövesztő gépek). A szállításnál a kézi csillézésről áttértek a folyamatos szállító 

berendezések alkalmazására (rázócsúzda, B kaparó, páncélkaparó, gumiszalag). A vágatok 

biztosításánál a kezdeti fa helyett a vasra tértek át (TH, körgyűrű, kapuív). Legnagyobb 

fejlődés a fejtések biztosításánál történt. Kezdetben itt is fával biztosították a bányatérséget, 

aztán áttértek a vasbiztosításra, majd pedig az önjáró biztosításokra. 

A Márkushegyi bányaüzem 1983-ban történő termelésbe lépését követően – a gépesítés 

tekintetében – Közép-Európa egyik legkorszerűbb bányája volt. 

 

Az oroszlányi bányaút kijelölésénél a jelenleg meglévő, bányászathoz kapcsolható 

létesítményeket, alkotásokat vettük figyelembe. Ezek a következők: 

1. Bányászati Múzeum 

2. Bányászék - műalkotás 

3. Bányászok – szoborcsoport 

4. Bányászcsalád – Rákóczi úti sgrafittok 

5. Bánki Donát emléktábla 

6. Glinik biztosító berendezés 

7. Bányásztanulók – homlokzati szobor 

8. Sújtólégrobbanási mementó – Márkushegy 

Az országos kéktúra útvonalát követve Várgesztes és a gesztesi vár között jobbra a sárga 

jelzésű túrista útra letérve elérhető előbb a Bányászati Múzeum (1.sz), majd a kamalduli 

apátság, utána pedig az Oroszlány belterületén lévő emlékhelyek (2 -7. sz). 

Oroszlányban a sárga és piros jelzésű túrista útvonalak keresztezik egymást. A 

kereszteződéstől a piros jelzésen dél felé haladva a Gerencsér várnál a zöld jelzésű útra kell 

letérni, ami Pusztavámra vezet. A Márkushegyi bányaüzem Pusztavám északi végén található. 

 

 

Bányaút térképe 

 
 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zK___JMP6Uu0.k6H-V426_Ew0&usp=sharing


1. Bányászati Múzeum 

 

Az Oroszlányi Bányászati Múzeum a város külterületén, a volt XX-as aknaüzem 

szállítóaknája környezetében, a majki kamalduli remeteség közelében található. Az aknaüzem 

bezárásakor a területet és a megmaradó épületeket felújították, majd ide gyűjtötték össze a 

szénmedence jellemző gépi berendezéseit és a bányászati relikviákat. A gyűjtemény hűen 

mutatja be az 1937-benmegindult oroszlányi szénbányászat történetét, a Vértes hegységre 

jellemző ásványokat, a geológusok és bányamérők munkaeszközeit, szerszámait. Az épületen 

kívül láthatók a különböző típusú vágathajtó gépek, fejtési jövesztő gépek, fejtési önjáró 

biztosító berendezések, szállító berendezések. Egy föld alatt kialakított vágatszakaszban egy 

frontfejtés termelési és biztonsági berendezéseit lehet megtekinteni. 

 

2. Bányászék 

 

 

Az ötven éves oroszlányi bányászkodás emlékére készült szobor Gáti Gábor alkotása. Mészkő 

tömbbe egy gránit ék feszül. 

A Bányász Emlékparkban áll. 

 



 

3. Bányászok 

 

Vasas Károly alkotása, mészkő talapzaton bronz alakok. A Művelődési Ház előtt, a Szent 

Borbála téren található. Az 1976. évi bányásznapon adták át. 

 

4. Bányászcsalád – Rákóczi úti sgrafittok 

 

A Rákóczi út páros számú oldalán a lakóépületek útra néző oldalfalán számos sgrafitti látható. 

A Bányászcsalád Blaski János alkotása, a 20-24-es számú házak falán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Bánki Donát emléktábla 

 

 

6. Glinik biztosító berendezés 

  

A korszerű bányászkodás egyik pillére az önjáró fejtési biztosító berendezés, a Rákóczi út és a 

Bánki Donát út kereszteződésénél, a Bányász klub előtt látható. 

 

7. Bányásztanulók – homlokzati szobor 

 

Sóváry János alkotása, az Asztalos János utcai középiskola homlokzatán látható. 



 

8. Sújtólégrobbanási mementó – Márkushegy 

   

 

Az 1983. június 22-i sújtólégrobbanásban 37 bányász, köztük 4 lengyel dolgozó vesztette 

életét. Őnekik állít emléket a kompozíció. 

 


