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Az 1891-ben alakult Magyar Általános Kõszénbá-
nya Rt. (MÁKRt.) a század utolsó éveiben kezdte meg
a szénkutatásokat és találta meg az eocén korú szénte-
lepeket a Gerecse és a Vértes hegységek lábánál.

Az elsõ csille szén 1896. december 24-én gördült ki
az Alsógalla, Felsõgalla és Bánhida községek hármas
határpontján telepített, gróf Eszterházy Ferencrõl elneve-
zett I. sz. aknából.

Már 1898-ban � az ország elsõ erõmûvei között �
megindult az áramtermelés az akkor még a bányához
tartozó tatabányai erõmûben.

A MÁK Rt. 1937. március 30-án írott levelében je-
lentette a Magyar Királyi Bányakapitányságnak, hogy
megkezdték az oroszlányi I. sz. akna mélyítését. Így a
késõbbiekben XVIII. aknának nevezett bányában kez-
dõdött az oroszlányi medence bányászata. Igaz, már az
1900-as évek elejétõl folytak szénre történõ kutatások a
térségben, de a termelés � Vida Jenõ, a MÁKRt. akko-
ri elnök-vezérigazgatója jelentése alapján � 1937. szep-
tember 1-jén kezdõdött meg.

Ez a tevékenység alapozta meg a térségben (Orosz-
lányon és környezetében) az elkövetkezendõ évtizedek
társadalmi-gazdasági fejlõdését. Útépítések, kötélpálya
létesítés, ipari fejlesztések és nem utolsósorban lakás-
építések kezdõdtek. A munkalehetõség az alig 1500 fõt
számláló faluba vonzotta a munkaerõt, így a lakosság
száma rohamosan nõtt. Hamarosan szocialista város
építését határozták el Oroszlányon. Az ipar fejlõdése és
a megnövekedett energiaigény újabb bányák, majd kül-
színi kiszolgáló létesítmények építését generálta. 1949-
ben a XVII-es, 1953-ban a XIX-es és XX-as aknák lép-
tek termelésbe.

Így ebben az idõben már öt üzem termelte a szenet.
Ugyanebben az évben kapott városi rangot a település
is, és ugyancsak ebben az idõben indult el egy fejlett bá-
nyászati szakmakultúra kialakulása a térségben, hovato-
vább Magyarországon.

Az 1957. január 1-jén a Tatabányai Szénbányáktól
önállósuló, majd 1964. január 1-jén a pusztavámi aknák-
kal (DISZ lejtõsakna, Béke lejtõsakna, Katona csapás
I., Katona csapás II., Napsugár táró, Béke külfejtés) bõ-

vülõ Oroszlányi Szénbányák közel egyenletes fejlõdés-
sel érte el 1965-ben a termelési maximumát (3,55
Mt/év).

Az 1960-as évek végén a szilárd energiahordozók
megítélése kedvezõtlenül hatott bányászatunkra. Az
Oroszlányi Szénbányák termelését is degresszió jelle-
mezte. Változást csak az 1973. évi olajárrobbanás ho-
zott: A növekvõ energiaigényt az intenzíven fejlesztett
szénbányászat elégíthette ki. Így születhetett meg 1975-
ben az Állami Tervhivatal határozata, mely szerint az
oroszlányi szénmedencében az �Eocén Program� kere-
tén belül, új bánya nyitására kerülhetett sor. Megindul-
hatott tehát aMárkushegyi Bányaüzem építése. (Itt kell
megjegyeznünk, hogy az �Eocén Program� 4 bánya-
üzem létesítését: Márkushegy, Mány, Nagyegyháza,
Lencsehegy és 2 bányaüzem rekonstrukcióját: Balinka,
Dudar, valamint egy 2000 MW-os Dunántúli Gyûjtõ-
erõmû létrehozását irányozta elõ.)

A márkushegyi bányák beruházási terve 54 millió
tonna kitermelhetõ szénvagyonról (1680 kt/év � 6000 t/d
� termelési kapacitásról) szóltak.

Utólag visszatekintve a megvalósulás (a termelõ
körlettõl a fõ bányatérségeken át a távolsági gumiszala-
gokig) pontosan a terveknek megfelelõen, mindvégig
határidõre történt.

A kivitelezés 1976 nyár végén kezdõdött a lejtõsak-
na mélyítésével. Így a föld alatti mélyépítés még 1976.
december 21-én, karácsony elõtt elkezdõdhetett.

1978-ban a bokodi, 1980-ban a pusztavámi légaknák
mélyítését kezdte meg a Bányászati Aknamélyítõ Válla-
lat. A beszálló akna és a lejtõsakna összekötése (lyu-
kasztása) is még ugyanebben az évben megvalósult. A
két kijárat és az áthúzó szellõztetés megteremtésével le-
hetett megkezdeni az állandó bányatérségek (fõszellõz-
tetõ kamra, szivattyúkamra, fõelosztó, mozdonykarban-
tartó, robbantóanyag raktár) kihajtását, továbbá az É-I.
bányamezõ feltárását.Megkezdõdött a két peremi akna
felé az összekötõ vágatrendszer kihajtása is. A nehézsé-
gek ellenére a kivitelezõk tartották az építési ütemet an-
nak érdekében, hogy 1981. április elsejére az �Eocén
Program� elsõ bányája termelni kezdjen. A 104. sz. fej-
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tés sikeres indítása után a bányaépítés a korábbi lendü-
lettel folytatódott.

1982-ben létrejött az összeköttetés a bokodi peremi
légaknával, majd 1984-ben a pusztavámi légaknával is,
és még ebben az évben termelésbe lépett az É-II. bá-
nyamezõ. 1985-ben a DK-i, 1986-ban a DNy-i mezõk
követték azt.

Miután az Oroszlányi Szénbányák jelentõs mérték-
ben képviseltette magát a lakossági, kommunális szén-
piacon, így a jobb minõségû felsõ telepek igénybevétele
fokozottabb volt. 1986-ra viszont a bánya olyan feltárt-
sági szintre jutott, hogy termelésbe kellett vonni az alsó
telepeket is. (Erre az idõszakra a bányavállalat többi
üzemében már lefogytak a felsõ telepek.)

Sajnos az elsõ alsó telepi fejtés � 128/A � nem volt
sikeres. Elindult egy útkeresés a megfelelõ technika (és
technológia) felkutatására. Mi sem bizonyítja jobban a
szakembergárda hozzáértését, mint hogy elõször a
megfelelõ technika kiválasztására (tervezésére, gyár-
tására, beüzemelésére), majd a megfelelõ technológia
(�keresztbe� fejtés) bevezetésére került sor.

A már mûvelt bányamezõk fokozott igénybevétele
új területek bevonását tette szükségessé, így a Bokod-II.
területenmezõkapcsolásra 1986-ban, a termelés beindí-
tására 1990-ben került sor.

A rendszerváltás a bányászatra nézve súlyos szerke-
zetváltást jelentett. A világpiaci viszonyokat szélsõsége-
sen (gyakran rövid távon) figyelembe vevõ megítélés
Oroszlányon is újabb aknabezárásokat eredményezett.

Az 1994. április 1-jei integrációs határozat értelmé-
ben a még fennmaradt három bánya (Márkushegy,
XX-as akna és a dobai külfejtés) a Vértesi Erõmû Rt.
részévé vált.

Figyelembe véve azokat a tényeket, hogy a lakossá-
gi szénpiaci igények csökkentek, megjelent a kommu-
nális szén importja, valamint azt, hogy a XX-as aknai
bánya szénvagyona kimerült, kényszerû de racionális
lépésre szánta el magát a részvénytársaság. Felerõsö-
dött a célbánya jellegû átalakítás igénye, annál is in-
kább, mert közben megszületett a túlélést biztosító ret-
rofit program. � Retrofit program: négy elembõl álló
környezetvédelmi és hatásfokjavulást eredményezõ be-
ruházás a füstgáz kibocsátási környezetvédelmi normák
betartása érdekében. 1. Ellenáramú füstgázmosó építé-
se, 2. Kazánrekonstrukció, 3. Vezérlés és irányítástech-
nikai korszerûsítés, 4. Bánya fejlesztése (mezõkapcso-
lás, gépesítés).

Az elõzõ megfontolások miatt Kõhalom mezõkap-
csolása az 1996-os vágathajtásokkalmegindult. Amezõ-
feltárás elsõ szakasza 1999 januárjában az ereszkepárok
és haránt vágatok kihajtásával, valamint az áthúzó

légáram megteremtésével megtörtént. Ezután indulha-
tott a bányamezõ állandó bányatérségeinek kialakítása,
az északi és a nyugati területek feltárása, és az elsõ
fejtés elõkészítése.

Kõhalom bányamezõ elsõ fejtése 2000. október 16-
án indult.Mára a termelés teljes egészében ebben ame-
zõben koncentrálódott, kihasználva a koncentráció ösz-
szes elõnyét.

A gazdaságosság növelése és a fajlagos költségek
csökkentése érdekében folyamatos szervezeti átalakítá-
sokat, mûszaki fejlesztéseket és gazdasági, valamint hu-
mánstratégiai korszerûsítéseket alkalmazott az üzem.

Az elmúlt öt év jelentõsebb fejlesztései címszavak-
ban az alábbiak voltak:
� az alsó telepek keresztirányú fejtésénekmûszakimeg-
oldása,

� a két telep egybefejtése (vertikális koncentráció),
� a fronti homlokhossz növelés (180 m-ig),
� a fejtési teljesítmény növelése:
� új kaparóval (GLINIK 260/724/BP1),
� erõsebb szárnyi lánccal (30x108),
� nagyobb hajtásteljesítménnyel (1x400 kW és 2x200
kW),

� homlokhajtómûvel,
� oldalürítéses és keresztvázas kaparó átadásokkal,
� hosszútetõs GLINIK keresztezõdési pajzsokkal
(17/41 POzW1/BSN),

� új jövesztõgéppel (EL-600),
� hídszerû átfedõkaparóval (GLINIK 260/724).

� Európában egyedülálló módon kialakított föld alatti
osztályzó megépítése,

� a föld alatti személyszállítás hosszának duplájára nö-
velése,

� �intelligens� végtagok bevezetése,
� az ország bezárt bányáiból érkezõ létszám integrálása,
� az optimális vágatbiztosítás meghatározása,
� a vágatok környezetének injektálással történõ meg-
erõsítése,

� a fejtési homlok elforgatása üzem közben,
� a biztonsági és jelátviteli rendszer korszerûsítése,
� a kiszállítási és deponálási rendszer átszervezése.

Látható, hogy az idõközben 2000 fõ alá csökkentett
létszámmal (1850 fõ) nem kevés átalakítást kellett meg-
tenni a célok elérése érdekében. A retrofit program in-
dításakor igencsak optimistának tartott fajlagos önkölt-
séget elérte az üzem, megteremtve a hosszú távú áram-
termelés szénellátásának lehetõségét az oroszlányi erõ-
mûben.

A tervek ma már az eredetileg tervezett 2014-es
élettartamon jelentõsen túlmutatnak, még 14,5 PJ/év-es
termelési szint mellett is.
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