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Bevezetés

• Napjainkban a környezetvédelem szempontjából 
egyre inkább előtérbe kerülnek a 
környezetkárosítással járó antropogén 
tevékenységek, mint amilyen a bányászat is

• Magyarországon az elmúlt párszáz évben sok 
mély és külszíni bánya üzemelt, melyek felszín 
alakító tevékenysége nagy mértékű volt

• Az egyik jelentős barnaszén lelőhelynek 
bizonyult az 1800-as évektől napjainkig, a 
Dorogi-szénmedence



A szénmedence fekvése
Északról a Duna folyása

Nyugatról a Gerecse

Keletről a Pilis



A fontosabb települések

• Csolnok

• Mogyorósbánya

• Dorog

• Sárisáp

• Annavölgy

• Tokod

• Tokod-Ebszőnybánya

• Tokodaltáró

• Kesztölc



Földtani adottságok

• Nem összefüggő 
szénmező, 
hegyvonulatok által 
felszabdalt terület

• 2 jelentős 
széntelep:eocén kori 
(alsó eocén és középső 
eocén) és oligocén kori 
rétegek

• Oligocén rétegek fontos 
szerepe a szén 
megtalálásában volt 

• A Dunántúli-
középhegységet alkotó 
dolomit és mészkő 
rétegek jellemzőek

• Ezek az ismétlődő 
felszínmozgásoktól 
összetörtek->jó vízvezető 
és tároló képesség-> a 
víznek többé-kevésbé 
ellenálló védőréteg

• Fő karsztvíztároló 
rendszer alkotója



Rövid történeti áttekintés

• 1781-az első tárna 

létesítése a 

szénmedencében-

Miklósberek közelében

• 1800-as évek elején 

megkezdődik a 

kitermelés több 

településen is-Csolnok, 

Tokod, Sárisáp- fellendül 

a bányászat

• 1867 Budapest-

Salgótarján-Losonc 

vasútvonallal jelentősen 

könnyebb szállítás, ezért 

nincs akkora szükség a 

dorogi szénre; a termelés 

visszaesése jelentős

• Mindezek ellenére 1870-

ben már 9 akna és több 

segédakna üzemel a 

területen



Rövid történeti áttekintés

• Század utolsó éveiben 
mélyebbre kényszerülő 
bányászat-> sorozatos 
vízbetörések

• Ennek megakadályozására 
vezették be az 
iszaptömedékeléses 
technológiát

• 1890-95 új vasútvonalak 
kiépülése, köztük az 
Esztergom-Füzitő, 
Kenyérmező-Budapest, 
Tokod-Annavölgy vonal->

• Növekvő kereslet a dorogi 
szén iránt

• 1910-1912-es évekig növekvő 
kereslet, viszont az I. 
világháború visszaveti a 
termelést

• 1931 az osztályozó mellé 
brikettgyár is épül Dorogon, és 
ugyan ebben az évben 
bekapcsolódik a termelésbe a 
táti dunai rakodó

• A szénmedence virágkora az 
1960-as évekre tehető



Rövid történeti áttekintés

• 1970-re a termelés vissza 
esett, köszönhetően a 
mélyen elhelyezkedő 
széntelepeknek, melyek 
minősége gyengébb volt, 
és kitermelése is sok 
problémával járt

• 1971-ben megkezdődött 
a termelés Lencsehegy I.-
en, ami kis ideig 
stabilizálta a medence 
helyzetét

• 1985-re bezárták mind az 
új-ebszőnybányai, mind a 
XXI.-aknát, valamint a 
Lencsehegy I.-et is

• Ezek után már csak 
Lencsehegy II.-aknán volt 
szénbányászat a 
medencében

• 2004-ben 224 évnyi 
működés után az utolsó 
bánya is bezárt a Dorogi-
szénmedencében



Bányához kapcsolódó tereptárgyak 

építmények

• A homokvasút-

bányák 

tömedékeléséhez 

szállította a homokot

• Több nyomtáv 

kiépítése az évek 

során, legnagyobb 

távolsága Dorog-

Sárisáp volt



Bányához kapcsolódó tereptárgyak 

építmények

• Meddőhányók
Lencsehegy 

I. és II.

Auguszta-akna

Teréz-akna

VI.-akna

Tömedék-akna



Bánya hagyatéka

• Problémák:

1. Meddőhányók: más felhasználási célok elől vonják el a 
területet, káros anyagok lehetnek benne

2. Használatlan épületek: tájesztétikai szempontból 
hátrányos, életveszélyes lehet ha állapota nagyon 
leromlik, értékét veszti

3. Járatok: átszelik az egész medence területét, 
gépek,csillék maradtak bennük; 

4. Felszínsüllyedés: mely a nem megfelelő tömedékelési 
technika következményeként jelentkezik

5. Lefolyási viszonyok megváltozása, karsztvízszint 
lecsökkenése a mészkőhegységekben



Mit lehet tenni?

• Bánya terület rekultivációja:

1. A tájidegen elemek tájba illesztése

2. Lefolyási viszonyok visszaállítása

3. Meddőhányók olyan mértékű átalakítása, 
melynek hatására az élővilág könnyebben 
vissza tudja hódítani az elvont területet

4. Felszínsüllyedések feltöltése

5. Járatok lezárása

6. Épületek lebontása, vagy más célra történő 
felhasználása



Ebből mi következett be?

• Csolnok:
 Legtöbb bányaépület 

lebontása (Auguszta-akna, 
Teréz-akna stb.)vagy más 
célra történő felhasználása (II.-
es akna)

 Meddőhányók rekultivációja ( 
Schiefern, Auguszta-akna 
hányója)

 Járatok lezárása, légaknák 
betömése

 Homokvasút egykori 
nyomvonalának teljes 
felszámolása<->Pozitív?

 Bányamúzeum

• De:
 Felszínsüllyedések egyre 

mélyülnek, hatalmas gödör a 
falu határában( Schlemun), 
lakóházak mozgása, 
repedések a falakon

 A meddőhányókra tájidegen 
élővilág telepítése pl.: 
Auguszta-akna esetében, ahol 
olajbogyófa, akác, angol perje, 
valamint jelentős vörös izzás a 
meddőkben 



Vörös izzás a 

meddőben

Homokvasút 

egykori 

nyomvonala

Auguszta-akna 

meddőhányója, 

olajbogyófa, angolperje

4-es árok Csolnok 

határában

A ,,Schlemun”



Dorog

• Meddőhányók tájba 

illesztése (Tömedék-

akna, VI.-akna)

• Korábbi épületek 

felújítása, más funkciók 

betöltése 

(Bányaigazgatóság 

épülete, Szent Borbála 

kórház,Tiszti kaszinó, 

bányafürdő)

• A homok kitermelésének 

következménye: a 

Palatinus-tó

• Bányász emlékmű és 

templom

• Művelődési ház az egykori 

munkásotthon épületéből

• Korábbi bejáratok,lejtaknák 

lezárása



Bányász 

templom

Bánya 

irodaház 

épületei

Bányászfürdő



Palatinus-tó kialakulása
• Kialakulásának kezdete a medence bányászatának 

fellendülési időszakára tehető-1950-es évek

• Az iszaptömedékeléshez használt homokot innen 

szállították a bányákhoz vasúton

• Az egyre növekvő igények miatt a homokkitermelés egyre 

mélyebbre kényszerült, ami miatt új technológiára volt 

szükség

• Mamutszivattyú segítségével nyomták a felszínre a 

homokot, ami az első vízzáróréteg alatt volt

• Következményként a felszivárgó talajvíz pocsolyákat, 

majd kisebb tavat hozott létre, míg a tó elnyerte mai 

arculatát

• Az élővilág birtokba vette a tavat



Sárisáp,Annavölgy, Tokod-

Ebszőnybánya

• A települések által kijelölt háromszögben 

egy nagyméretű, meglehetősen tájidegen 

meddőhányó

• Egy másik meddőhányó rekultivációja 

viszont sikeres volt-nem találni

• Régi bányaépületek az erdőben és a 

településeken



Tokod-Tokodaltáró

• Tokodi osztályozó épülete ugyan úgy áll, 

mint 20 évvel ezelőtt, de állapota 

rohamosan romlik

• A brikettgyár ma is üzemel



Mogyorósbánya és Kesztölc

• Mogyoróson teljes rehabilitáció

1. Bányaudvar parkká alakítása

2. Épületeinek bérbe adása

• Kesztölcön üzemelt az utolsó bánya, 

Lencsehegy II.

• Rekultiváció teljes, magánkézben a 

bányaterület, meddőhányót az élővilág 

kezdi visszahódítani



Lencsehegy II.

Mogyorósbánya



Összegzés

• A szénmedence 200 éves fennállása után 2004-
ben bezárt az utolsó akna is, amellyel lezárult a 
dorogi medence egy korszaka

• A bánya hatására lezajlott felszínalakítás 
mértéke nagy volt amelynek rekultiválása nem 
sikerült mindenütt tökéletesen

• De egy biztos: Földünk energia szükséglete 
növekszik, és az energia hordozóink végesek. 
Ezért még újra megnyitásra kerülhetnek ezek az 
aknák, melyek egy jobb technikával 
gazdaságossá is tehetőek
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