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Abstact 

The coal seams of Mecsek Coal Formation (MCF) lie in three little coal basin, near Pécs and Komló, 
as well as in North Mecsek at the border of the following settlements Szászvár, Máza, Váralja, Nagy-
mányok. In Hungary, the Lower Liassic coal in the Mecsek Mts is the highest rank, from high to low 
volatile bituminous coal, and the only one fossil raw material convertible into coke. However, the coal 
seams weighted average analysis indicated that the product of mined seams may characteristically be 
high in ash and sulfur. It should also be mentioned that these mines grouped in classes according to the 
firedamp hazard, are highly explosive and the most dangerous workplaces in our country. Underground 
coal mines in the Mecsek Mts were in the most hazardous class, Class III, because the amount of 
methane measured was consistently greater than 15 m3/t of coal produced. Despite all the risks and 
hazards, for over two hundred years, coal has been mined in the Mecsek Mts. 

Coal mining in the Mecsek Mts was started on outcrops in a18th century due to wood shortage and 
the drastic rise in the price of charcoal. Although a big number of discoveries were announced, no 
significant mining activity started as yet, due to to lack of demand. In the growth of coal production, the 
First Danube Steamshipping Company played a decisive role between 1850s and 1938. After the Second 
World War, on the basis of the new industrial policy, "iron and steel countries" increased coal 
production up to the mid-1960s. However, due to the unprofitable production of underground coal 
mines, these mines were closed down in the early 2000s. In the present work we briefly overview the 
geology of MCF and more than 200 years of coal mining history as well as risks of underground coal 
mining in the Mecsek Mts. 

Rezumat 

În lucrarea de faţă prezentăm succint geologia Formaţiunii Cărbunilor de Mecsek şi istoria de peste 
200 de ani a mineritului cărbunilor de aici, precum şi riscurile exploatării subterane din Munţii Mecsek. 
 

1. Mecseki Kőszén Formáció (MKF) 

A fordított S-betű alakban helyezkedő MKF telepeit három kőszénmedencében bányászták: a déli 
vagy Pécs-vidéki (Lámpásvölgy-Pécsbánya–Szabolcs–Somogy–Vasas), a nyugati vagy komlói és az 
északi vagy Magyaregregy–Nagymányok medencében (1. ábra) [33]. 
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A szénképződés a felső triászban indult meg vékony széncsíkok formájában, majd a jura időszak 
liász korának alsó felében folytatódott jelentős számú és változó vastagságú szénteleppel. A széntelepek 
néhány cm-től a 10 m-t is meghaladó vastagságig képződtek. A telepeken belül változó vastagságú és 
anyagú meddő beágyazások rakódtak le [22]. 

A 120–1200 m vastagságú kőszénösszlet szögeltérés nélkül települ a nagyvastagságú (300–600 m) 
felső triász törmelékes összletre. A kőszénösszletre ugyancsak szögeltérés nélkül települ a 350–1000 m 
vastag fedő, homokkő és márga. A kőszénösszlet vastagsága területileg változó, délről észak felé csök-
ken: Pécsbánya–Szabolcson 1000–1200 m, Vasason–Hosszúhetényben 600–700 m, Komlón 350–450 
m, Szászváron 180–200 m, Nagymányokon 120 m [25]. 

Az MKF nagy vastagságú, soktelepes (39 számozott telep) uralkodóan paralikus, alárendelten 
limnikus, gresteni fáciesű, ciklikus felépítésű kőszénösszlet. A kőszénösszlet vastagsága és a kőszénte-
lepek száma délről, Pécs környékéről kiindulva észak felé haladva, a komlói területen keresztül, Szász-
vár térségig csökken, míg a telepek vastagsága, a kőszénösszlet kőszéntartalma részben az üledékkép-
ződési, részben tektonikai okok miatt növekszik. A bányászatban kialakult gyakorlatnak megfelelően a 
pécsi területen a fekütől a fedő felé számozzák a telepeket, míg a komlói, a Máza-D-i területen a fedőtől 
a fekü felé haladva római számokkal jelölik azokat. Az észak-mecseki bányák területén a viszonylag 
kevés, de változó vastagságú telep vagy lencse külön nevet (pl. Franciska-telep) kapott [26]. 

 

 
 

1. ábra. A mecseki jura eleji kőszéntelepek geológiai térképe [15 módosítva] 

A liász korú mecseki kőszén a gáz- és soványkőszén állapot között ingadozik. Délen és északnyuga-
ton inkább a nagyobb, középen és északkeleten (Komló, Nagymányok) a kisebb szénülésfokok uralkod-
nak [32]. A Ny–DNy-ról K–ÉK felé húzódó középső sávban – amelyhez Zobák és az északi pikkelyben 
Nagymányok tartozik – a kőszén alacsonyabb szénülésfokú gázkőszén, illetve gázlángkőszén állapotú. 
E sávtól távolodva a szénülés erősen megemelkedik, Vasas, Szabolcs és Pécsbánya, illetve Szászvár 
kőszenei zsírkőszén–soványkőszén állapot közöttiek. Antracitszerű kifejlődését Zobákon és Szászvárott 
kizárólag magmás környezetben lehet megfigyelni [27].  
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Az előzőekben, a szénülés sor tagjainak német besorolás szerinti nevei szerepelnek. Mindegyikhez 
adott vitrinitreflexió (Ro) érték tartozik [31]. A mecseki kőszén mintákon mért vitrinitreflexió értékei is 
megerősítik azt, hogy az egyes medencékben a kőszenek szénülése különböző (1. táblázat).  
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Pécsbánya István akna 1.36-1.57/1.48 1.39-1.53/1.49 1.24-1.37 
Vasas Petőfi akna 1.04-1.16/1.09 1.15-2.11/1.28  

Komló Béta akna 0.85-1.00/0.95 0.94-1.05/1.01  

Komló Zobák akna 0.89-1.00/0.95 0.90-1.04/0.98 
0.65-1.29 

Komló Kossuth akna 0.85-1.01/094 0.93-1.02/0.98 
Máza-15, 19, 20 sz. fúrás   0.69-1.02 

Váralja 15 sz. fúrás 0.87-1.21 
 
1.táblázat A mecseki liász feketekőszenek vitrinitreflexió (Ro) értékei [117; 214; 3,4,519,20,21] 

 
A mecseki kőszén két, minőségrontó tulajdonsága már az 1850-es évektől ismert volt Nendtvich 

Károly elemzéseiből. „A kőszenek tetemes kéntartalma igen kártékonyán hat a katlanokra, azokat rövid 
idő alatt átrágván. Szintúgy a hamu tetemes mennyisége, melyet a kőszén elégetése után visszahagy, 
annak rossz tulajdonságait szaporítja. Végtére mégis fontosabb szenünk azon tulajdonsága, hogy zárt 
terekben égetve igen jeles kokszot állit elő. E célra a baranyai kőszén minden fölött legalkalmasabb, 
majdnem érczfénnyel bíró kokszot alkot, milyen csak a legjobb angol szenekből égetett szokott lenni.” 
[9]. A mecseki kőszénbányák szeneinek átlagos hamutartalma: Pécsszabolcs 36.5 %, Vasas 32 %, 
Komló (Zobák akna) 27.46 %, Szászvár 20-27 % [8, 26], illetve összeskén-tartalma: Pécs bányaüzem 
3.12 %; Vasas bányaüzem 2.60 %; Komló bányaüzem 2.50 %; Máza-D―Váralja-D 1.75 % [10]. 

2. Kőszénbányászat a Mecsekben 

A pécsi levéltárában található iratokban a szénről az 1740-es években történik először említés. A 
várost ügyvédként képviselő Lákóczy Mihály 1746. december 10-i levelében így ír Bécsből a tanácsnak: 
„…azon kövek és föveny közöt, kit még taval Ferner Ur föl küldött ött részben, küldött valamely 
Kökormot is, ezt itt egy ahoz értö Ember meg látta, és azt mongya, eö nagy hasznot fordétana az város-
nak azon kö-szénböl, hanem investigálna, és adná értésemre kegyelmetek, nagy darab helyen fekszik-é, 
és vagyon é nagy ere, sokat tart é, hogy méltó volna comerciumot véle inditani, ha valamennyire alább 
ásná valaki…” A városi tanács jegyzőkönyvében 1752-ből van adat arra, hogy a város kovácsmestere, 
házánál tárolt, tehát használt kőszenet. 1782-ben II. József császár rendeletére a Kamara tudakolta a 
törvényhatóságoktól, hol, és milyen bányászati tevékenység folyik. Pécs városa azt válaszolta: „néhány 
külvárosi lakos saját telkén ás szenet, saját szükségletére és néhány kovács használatára, de csak igen 
csekély mértékben, mert a munka nagyon nehéz és veszedelmes”. Baranya vármegye azt jelentette, hogy 
Vasason nagy mennyiségben könnyen kitermelhető, jó minőségű szén van, amit pécsváradi kovácsok 
használnak, valamint Somogy község határában is előfordul [24]. 

1782-ben két vállalkozó kedvű pécsváradi lakos, Decker Fülöp iskolaigazgató és Hasenhendel Simon 
megnyitották a Mecsek első közfogyasztásra termelő bányáját Vasason [1]. Ezt követően az Észak-Me-
csekben 1793-ban (Váralja), míg Komlón 1812-ben alakultak egyéni és társas vállalkozások a kőszén 
kitermelésére [2, 3]. Meg kell említeni azonban, hogy a 19. század első felében az egyre-másra alakuló, 
majd rövidebb-hosszabb ideig tartó tevékenység után tönkremenő bányavállalkozások váltották egymást 
a térségben. 

Jóllehet az országban több helyen termeltek kőszenet, az összmennyiség a nyugati országokhoz ké-
pest jóval alacsonyabb volt. Ennek okai elsősorban a következők voltak [12]:  

– a kőszénfelhasználásban érdekelt nagyipar teljes hiánya és a kisebb üzemek elenyésző száma, 
– a földesúri rendszer érdektelensége, az erős városi polgárság hiánya, ill. társadalmi-gazdasági 

erőtlensége, 
– a termelési és felhasználási technika, a tapasztalatok és a szakemberek hiánya, 
– megfelelő utak és szállítóeszközök hiánya. 
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Magyarországban 1759 és 1830 között mintegy 540 kilotonna (kt) szenet bányásztak, ebből 
Brennbergen 260 kilotonnát, a Dorogi-medencében 170 kilotonnát, a Mecsekben kb. 80 kilotonnát. 
Ugyanakkor Angliában, az 1820-as években a termelés elérte az évi 7 millió tonnát [12]. 

Az igazi fellendülést, az 1829-ben alapított Első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság (DGT) je-
lentette. A DGT 1852 és 1923 között az összes Pécs környéki (Pécsbánya, Szabolcs, Somogy, Vasas, 
Hosszúhetény) bányát vétel vagy bérlet útján megszerezte. A szén szállítását is saját fennhatósága alatt 
álló vasutak megépítésével kívánta megoldani. 1854-ben megnyitották a Pécsbánya-Üszög, 1857-ben a 
Mohács-Üszög vasútvonalat. 1873-ban elkészült az Üszög-Szabolcsbánya közötti szakasz is [15]. A 
többi mecseki kőszénbánya ugyanakkor nem a DTG tulajdonában voltak.  

A komlói bányavidéket a jelentős tőkével rendelkező Engel Adolf cége vásárolta meg 1880-ban, 
majd a Dunántúli Kőszénbánya Rt. keretében kiterjesztette a termelést a környező községek területére, 
végül a jelentős kőszénvagyonnal rendelkező komlói bányaüzem területét a magyar államkincstár vásá-
rolta meg 1909-ben [28]. Az észak-mecseki bányák 1868-tól a Kőszénbánya és Téglagyár Társulat Pes-
ten nevű részvénytársaság, 1898-tól az Esztergom-Szászvári Kőszénbánya Rt. tulajdonába kerültek. Ez 
utóbbit 1925-ben anyavállalata, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. magába olvasztotta [29]. 

A kőszén termelése 1830 és 1867 között országosan az évi 30 kt-ról 800 kt fölé emelkedett. A 
feketekőszén termelés 1867-ben a Mecsekben kereken 300 kt volt. (Más forrás [1] szerint 180 kt.) A 
kőszén, a dualizmus korában, az ipari forradalom energiabázisaként vált uralkodóvá a növekvő ener-
giaszükséglet kielégítésében. A legnagyobb kőszénfelhasználók ebben az időszakban: a mintegy 2300, 
túlnyomórészt újonnan alapított ipari üzem; a 2200 km-ről közel 23000 km-re növekedett vasúti háló-
zat; a jelentős mértékben tovább fejlődött és tengerhajózással bővült gőzhajózás. A század utolsó év-
tizedeiben kezdődött meg a villamos energia ipari előállítása és felhasználása [12]. 

A mecseki szénbányászat átfogó korszerűsítését a DGT, Jaroslav Jičínský bányaigazgató vezetésével 
1913 és 1930 között hajtotta végre. A cél a kor műszaki színvonalának megfelelő ipari, technológiai és 
humán infrastruktúra kialakítása volt. A nagyszabású fejlesztési program új korszerű, nagy kapacitású 
termelő aknaüzemek létesítését irányozta elő. A már meglévő faácsolatú aknák egy részének, körszel-
vényre történő átfalazása is megvalósult. A program a széntermelés egész vertikumát átalakította a kül-
színi szállítás, a szénelőkészítés és szénfeldolgozás, a villamosenergia-termelés centralizálása, a szük-
séges gépészeti szerelő, javító és gyártó kapacitás, az építészeti kivitelező és karbantartó bázis legkor-
szerűbb színvonalon történő létrehozásával. Központi szénmosó, villamos erőmű, brikettgyár, a jól kép-
zett munkaerő biztosítása érdekében bányászlakótelep, iskola, kórház, templom és könyvtár épült. Jól 
működő élelmiszerellátó hálózatot is létrehoztak [23]. Jóllehet Komlón és az északi területen, az I. vi-
lágháború után létesültek nagyobb kapacitású bányák, de színvonaluk elmaradt a DGT akkoriban mo-
dernizált bányáitól. 

1922-ben a fekete kőszéntermelés, megközelítette a háború előtti utolsó békeév (768.288 t) teljesít-
ményét 744.735 t nyers szénnel. 1938-ban, az Anschlusst követően a DGT a Harmadik Birodalom óri-
ásvállalatának, a Hermann Göring Művek érdekeltségébe került. Elkezdődött, az ún. hadigazdálkodás. 
A legnagyobb kitermelt kőszén mennyisége, 1.131.566 tonna nyers szén, 1943-ban volt [1]. 

A II. világháború befejezése után, az országban elkezdődött a gazdaság és társadalom szovjetizálása, 
az államhatalmi, közigazgatási intézmények, a gazdasági üzemek államosítása, a totális, egypárti irá-
nyítás, valamint a tervutasításos rendszer bevezetése. Az 1946-os államosítások után a Magyar Állami 
Szénbányák (MÁSZ Rt.) megalakulásakor csak a komlói és az északi terület bányái kerültek a magyar 
állam tulajdonába. A Pécs vidéki, a Dunagőzhajózási Társaság tulajdonában volt bányákat a Jóvátételi 
Hivatal 1946. évi rendelkezése alapján a Szovjetunió kezelésébe adták. A DGT bérbirtokai viszont a 
magyar állam kezére szálltak, ezért 1946 június 26-án létrehozták a Magyar Szovjet Hajózási Részvény-
társaságot (MSZHRT, későbbi rövidítése MESZHART). A Pécs vidéki bányák szovjet és magyar igaz-
gatóság alatt működtek, 1952. szeptember 30-tól visszakerültek a Magyar Népköztársaság tulajdonába 
[28, 29]. 

A háború okozta károk helyreállása és az ország újjáépítése során sikeresen megvívott „hídcsatát” és 
„széncsatát” követően, az 1950. január 1-én induló első ötéves terv fő célkitűzése a nehézipar fejlesztése 
volt. Az akkori iparpolitikai tervben elsőséget kapott egy új, Dunapentelén (ma Dunaújvárosban) fel-
építendő acélmű. Az acélmű koksz alapanyag-szükségletét jórészt a mecseki, elsősorban a komlói fekete 
kőszénnel akarták megoldani, ezért Komlón új bányák építésébe kezdtek. A fejlesztések eredményeit 
jól jelzik a termelés számai, 1953-ban az értékesített kőszén mennyisége átlépte a 2 millió tonnát, majd 
1960-ban már a 3 milliót. 1964-70 között tetőzött a termelés 4 millió tonna feletti szinten: 1965-ben 
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4362 kt, 1966-ban 4360 kt volt. A 70-es években a termelés az igények csökkenése miatt, jelentősen 
visszaesett, 1979-ben már csak 3003 kt volt mindössze [22]. 

A kohókoksz és a kokszolható szén importjában jelentkező gondok miatt az Állami Tervbizottság 
1981-ben hagyta jóvá az ún. „liász programot”, 1982. január 1-i kezdéssel és 1992. júniusi befejezéssel. 
A 900 kt/év kokszszén koncentrátumot 3400 kt/év földalatti termelésből kellett volna előállítani, miköz-
ben a medence földalatti termelése 1981-re 2651 kt-ra esett vissza. További gondot jelentett, hogy 1984-
től kezdődően a megvalósítás feltételei jelentősen romlottak: 

– a beruházási források éves költségvetési előirányzatai csökkentek,  
– a népgazdasági célok és a beruházással kapcsolatos ellátási kötelezettségek módosultak,  
– a vállalat jövedelemtermelő képessége, elsősorban a széntermelő létszám eláramlása miatt, 

fokozatosan romlott. A széntermelő üzemek 1982-1991 között fizikai létszámuk 43%-át ve-
szítették el. 1989-től a hazai szénpiac összeomlása pedig, a vállalat végét jelentette [7]. A 
Mecseki Szénbányák csődhelyzetbe került. 1991 elején a vállalat felszámolást kért maga el-
len. A Baranya Megyei Bíróság 2005. november 23-án meghozta a végzését a Mecseki Szén-
bányák ellenfolyó felszámolási eljárásban. Ez a bírósági határozat egy 14 éves eljárást, zárt 
le [22]. 

3. A mecseki kőszénbányászat kockázatai, veszélyei 

A mecseki feketekőszén-bányák geológiai adottságai rendkívül kedvezőtlenek. A széntelepeket je-
lentős geológiai erőhatások érték. Emiatt meggyűrődtek és sokszor meredeken helyezkednek el. A bá-
nyászat ezért nehezen gépesíthető, automatizálható [16]. A művelés alatti bányák szénvagyonának mint-
egy 20 %-a lapos vagy enyhén meredek dőlésű telepszakaszokban, 50 %-a közepesen meredek (20-50°) 
telepszakaszokban, további 30 %-a pedig meredek telepszakaszokban található [13]. 

A termelés során egyre növekvő mélység további kockázatokat jelent. Az országos átlagtól eltérő 
geotermikus gradiens miatt az 500 m körüli mélységben a kőzethőmérséklet elérte, sőt meghaladta a 
40°C fokot, amely a bányaklímát és a szénöngyulladását is befolyásolta. A széntelepek nagy metántar-
talma és az ebből eredő váratlan szén- és gázkitörésveszély, a nagy kéntartalom és az ehhez kapcsolódó 
endogén tűzveszély, a sújtólég- és szénporrobbanás-veszély, továbbá a szilikózisveszély mind-mind a 
termelést és annak körülményeit kísérő és nehezítő körülmény [22]. 

A mecseki kőszénbányák gázveszélyesek. A szénképződési folyamatok során keletkező metán, a 
légköri nyomású nyitott bányatérség felé áramlik, vagy lassú szivárgással (metánveszély), vagy hirtelen, 
másodpercek alatt végbemenő, hatalmas mennyiségű kőzetkidobással kísért módon, ez pedig a váratlan 
szén- és gázkitörésveszély. A szivárgó metán a felszín alatt 30-50 m-re már megjelent, a váratlan szén- 
és gázkitörés a pécsi területen 200 m mélységben, a komlói területen 280 m mélységben fordult elő első 
ízben [4]. A váratlan szén- és gázkitörésveszély erejére példa, az 1957. november 4-én István-akna V. 
szintjén bekövetkezett gázkitörés, amikor 193.000 m3 metán szabadult fel, és az által kidobott 1.070 m3 
térfogatú szén és kőzet feltöltött egy 22 m hosszú vízszintes bányaszakaszt és 32 m magasságban egy 
aknát [18]. Még az előzőnél is nagyobb gázkitörés következett be Zobák bányaüzemben 1981. augusztus 
8-án a II. szint 5D-i segéd-keresztvágatban provokációs robbantás munkálatai során. Becslések szerint 
200.000 m3 metángáz szabadult fel, amely 1.800 t szén- és kőzetösszletet dobott ki [6]. 

A mecseki mélyműveléses kőszénbányák ugyanakkor robbanásveszélyesek is. A bányatérségekben 
jelenlevő metán a levegővel keveredve 5-15 %-os koncentráció esetén robbanóképes elegyet, sújtóléget 
alkot. A mecseki szénhezkötött metántartalom 92-98 %-a szorbeált, 2-8 %-a szabad gáz formájában van 
jelen. A mecseki kőszénbányák a fokozottan sújtólégveszélyesek. A háromfokozatú sújtólég-veszélyes-
ségi skálán a legmagasabb fokozatú besorolást kapták, III. osztályúak, azaz a munkanapi fajlagos me-
tánfejlődés bármelyik termelő légosztályban 15 m3/tonnánál nagyobb nyers szénre [11]. A legtöbb me-
tánt Pécsbányán a mélyszinteken 38.2 m3/t, Szabolcson 17.0 m3/t, Vasason 47.7 m3/t mérték. Ezzel 
szemben Komlón, a vizsgálat Bétán 2.0 m3/t, Zobákon 6.7 m3/t fajlagos metán felszabadulást, míg az 
Észak-Mecsekben, Szászvárott is alacsony 2.1 m3/t határozott meg [8]. 1965-tól azonban a termelési 
szint mélyülésének következtében a komlói terület gázkitörés-veszélyessé vált. Ezért a FEJÉR LEONTIN-
cikkhez képest, a későbbi irodalomban Zobák bánya összes tonnára vetített metán-felszabadulására ma-
gasabb, 27,1 m3/t adat található [5]. Sajnos súlyos sújtólégrobbanások is történtek Komlón. A száraz 
tények 1974. november 12-én a Zobák aknában 7 halott 25 sebesült, 1991. augusztus 9-én a Béta akná-
ban 9 halott. 
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A bányarobbanásokban, legalábbis az esetek többségében a robbanások jellemzően sújtólégrobba-
násként indulnak, majd mint szénporrobbanás folytatódnak. Ez abból adódik, hogy a leülepedett szénpor 
gyakorlatilag a bányában mindenütt megtalálható, amit egy nagyobb léglökés ismételten felkeverhet, 
átmenetileg sűrű porfelhőt képezve. Az ilyen sűrű szénporfelhőben kialakuló erősebb gyújtóforrás, a 
sújtólégrobbanásnál is pusztítóbb szénporrobbanás előidézője lehet. A szénporrobbanás ugyanis a vá-
gatok hálózatán terjedhet végig, mindenütt ahol szénpor van jelen. Sőt akár száz méteres pormentes 
szakaszon is képes átcsapni, majd új táphoz jutva, továbbterjedni. A szénporrobbanás legveszedelme-
sebb sajátossága, hogy utógázaiban olykor a 10 térfogat %-ot is meghaladja a szén-monoxid tartalom, 
amely a robbanás környezetétől távoli, további bányarészek levegőjét képes mérgezővé tenni [4]. 

A fejtésben dolgozók számára további kockázati forrás a tűzveszély. A kőszéntelepek zöme öngyul-
ladásra hajlamos. Az öngyulladásnál kémiai, fizikai, és nem utolsó sorban földtani folyamatok, illetve 
ezek együttesen vesznek részt. Az öngyulladás legfőképpen a kőszén humin anyagainak, a leggyakoribb 
elegyrészének a vitritnek oxidációjára vezethető vissza. A hőmérséklet kezdeti emelkedését többek kö-
zött, a pirit-markazit (FeS2), valamint a fuzit oxidációja vezetheti be. Az oxidációnál igen nagy szerepe 
van a fizikai, főleg földtani tényezők hatására bekövetkező aprózódás okozta felületnövekedésnek. Sze-
repe lehet a kőszén önoxidációjában a hamunak is, mint katalizátornak. Az időegységben termelt hő-
mennyiség kezdetben rendszerint kisebb, de a hőmérséklet emelkedésével a van't Hoff törvény szerint, 
gyorsított reakció következtében növekedik. A hőmérsékletet lényegileg két tényező határozza meg: 1) 
az időegységben térfogat-egységenként termelt hőmennyiség és 2) a hőkicserélési folyamatok, azaz a 
hőleadás. Ha a hőfejlődés sebessége nagyobb, mint a hőelvezetésé, a kőszén a gyulladáspontig melege-
dik és begyullad [30]. A mecseki kőszenekben viszonylag sok az égőpala (Brennschiefer), amely a te-
lepeket átszövi. Már nevét is onnan kapta, hogy a bányatüzek vagy legalábbis a bemelegedések rend-
szerint ebből a kőzetfajtából indulnak ki. E kőzetekben az oxidációra hajlamos szerves anyag, igen fi-
nom eloszlásban, mikroszkopikus lencsék alakjában van jelen. Amikor a bányaművelés hatására a kő-
zethez jutó nedvesség az égőpala agyagelegyrészeit megduzzasztja, és így a kőzetet fellazítja, a benne 
levő vitritsávokhoz, illetve lencsékhez minden oldalról hozzáférhető levegő a nagy fajlagos felületű 
szerves anyag igen gyors oxidációját és ezzel kapcsolatos melegedését okozza. Közismert tény, hogy 
bányatűz rendszerint akkor keletkezik, ha az égőpala közvetlenül érintkezik a kőszénteleppel [8]. Saj-
nálatos módon bányatüzek létrejöhetnek a szén öngyulladásától függetlenül is, így nyílt láng (pl. he-
gesztés), súrlódási hő, villamos ív vagy szikra stb. hatására. A tűzveszélyt növelő körülmény, hogy a 
bányászat technológiai korszerűsítésével számos, korábban nem használt gyúlékony anyag került a bá-
nya szinte minden pontjára (olajok, gumi, műanyagok) növelve a potenciális tűzveszélyt [4] 

A kőszénbányákban dolgozó emberek legalattomosabb foglalkozási ártalma a szilikózis. A bánya-
munka elkerülhetetlenül porképződéssel jár. A kőszénben (átlagosan 4-5%) és meddőkőzetekben (átla-
gosan 19%) levő szilikát ásványok a belélegzéssel a tüdőbe jutnak és ott a tüdőhólyagocskákban felgyü-
lemlenek, a tüdőszövet hegesedését indítják el. A folyamatos porexpozícióval a hegesedés mértéke is 
előrehalad, csökkenti a tüdő légző felületét, növeli a szív terhelését, így a szervezet, fokozódó oxigén-
hiánnyal küzd, amely állandó légszomjhoz, végső esetben fulladáshoz vezet. Az ötvenes évek közepén 
végzett felmérés szerint már a vizsgált bányászok egynegyede szenvedett szilikózisos megbetegedésben, 
ezen belül pedig a húsz évet meghaladó szolgálati viszonnyal rendelkezők háromnegyed része volt be-
teg. Mivel a szilikózis nem gyógyítható, a védekezés csak a porképződés minél alacsonyabb szintre 
történő visszaszorítása lehet. A védekezés, a leendő porforrások előzetes nedvesítésén alapul, a víznek 
azon sajátosságát kihasználva, hogy a szemcséket összetapasztja, így szállóképességüket megszünteti. 
Az alkalmazott eljárások közül néhány példa: vízöblítéses lyukfúrás, ködzáras robbantás, a szénpillér 
előzetes injektálása vízzel, szállítóvágatokban automatizált vízpermetezés [4]. 

A bányászatot nehezítő és drágító tényező közül meg kell említeni a hidrológiai viszonyokat is. Sze-
rencsére a mecseki kőszénmedencék vízszegény, vízbetörésmentes területek. A bányabeli vízfakadások 
– egy-két kivételtől eltekintve – időszakos jellegűek, mert csak tárolt hasadék-, vagy rétegvíz eredetűek, 
amelyek néhány nap alatt elapadnak és ezért a bányaművelésre veszélyt nem jelentenek. A kőszéntele-
pes összlet vízszegénysége az alsó-jura rétegek vízzáró, vagy rossz víztároló tulajdonságaiból fakad [8]. 

A Mecsekben előforduló bányaveszélyek orvoslására 1953-ben, minisztériumi rendelettel létrejött a 
Kutatási Osztály. Ennek feladata a váratlan szén- és gázkitörésveszély, a bányabeli tűz- és robbanásve-
szély és a szilikózisveszély csökkentése volt. A későbbi időszakban az intézmény szervezeti és gazdál-
kodási módosulásokon ment át, így 1985-től önálló gazdálkodású Kutatási Központként, majd 1990-től, 
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mint a GEOPARD Geotechnikai, Környezetvédelmi Kutató-Fejlesztő és Szolgáltató Kft. tevékenyke-
dett tovább. A kutató-fejlesztő munkájuk során kidolgozták többek között a gáz- és kőzetfeszültség 
csökkentésének hidraulikus úton végzett előzetes anyagkivételét (szénkimosatást), vagy az ún. szeizmi-
kus tomográfiás módszert. 1965-ben felépült a György-aknai kísérleti telep, a 60 m hosszú robbantótá-
róval és a robbanás veszélyes anyagok, illetve robbanási jelenségek tudományos kutatására alkalmas 
speciális laboratóriummal. A kísérletek és fejlesztések eredményeként a nyolcvanas évek elejére sikerült 
a törékeny víztartó edényekből felépített robbanásfojtó vízzár kialakítása (2. ábra). Ezt követően a víz-
zár az ország valamennyi szénporrobbanás-veszélyes bányájában általánosan bevezetésre került. A 80 
literes, habosított polisztirolból készült víztartó edények úgy építhetők be a vágatokba, hogy a közleke-
dést, a szellőztetést, a szállítást a lehető legkisebb mértékben zavarják. Ellenőrzésük egyszerű, s a kü-
lönböző hevességű robbanásokat nagy megbízhatósággal elfojtják. Országos bevezetésüket követően jó 
néhány tényleges bányarobbanás során igazolódott a zárak hatékony működése [4]. 

 

 
 

2. ábra. Robbanásfojtó vízzár egy bányavágatban [4] 
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