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A bányászatról szóló 1960. évi törvény végre
hajtása tárgyában kiadott 9/1961. korm ányren
delet alapján a nehézipari m iniszter — a Köz
ponti Földtani H ivatal (KFH) elnökének egyet
értésével — a 9/1970. rendeletében szabályozta 
a  földtani szolgálatok létrehozásának körülm é
nyeit és m eghatározta kötelező feladatait.

A fenti számú rendelet 1. §-a szerint:
„A földtani kutató és bányam űvelő vállalatok 

(tröszt, vállalat, tanácsi vállalat) együttesen bá
nyavállalat, földtani szolgálatot köteles fenn tar
tan i.”

A földtani szolgálatok felállítását előíró és 
meghatározó rendelet — hatálybalépésének 
időpontjában — a m ár valam ennyi Szénbánya 
Vállalatnál működő földtani osztályok, önálló 
csoportok m unkáját körvonalazta, illetve ponto
sította.

A rendelet megalkotói a KFH elnökével, m int 
a kutatásokkal és az ásványvagyon-gazdálkodás- 
sal országos szinten foglalkozó, legilletékesebb 
hivatal vezetőjével egyeztetett „ügyrendet” ál
líto ttak  össze és ezzel m eghatározták a szénbá
nyászat, akkor tíz vállalatánál foglalkoztatott, 
m integy 140 geológus, geológustechnikus és 
azok felettesei részére a földtani szolgálatok kö
telező feladatait.

A szénbánya vállalatok vezetői — felism erve 
a földtani szolgálatok szükségességét a földtani 
kutatások, az ásványvagyon meghatározások 
alapadatainak összegyűjtése, rendszerézése, a 
term eléssel és értékesítéssel kapcsolatos felhasz
nálás területén, — biztosították a feladatok el
végzéséhez szükséges létszámot.

A meglévő geológus létszám ra is kedvezőtle
nül hatott az 1970-es évek eleji dekonjunktu- 
rális időszak, s az alkalm azotti létszám „szük
ségszerű” csökkentése a földtani szolgálatok lét
számát is apasztotta. Az átszervezések folytán 
áthelyezett geológusokat ezideig nem sikerült 
visszairányítani a m egnövekedett feládatokhoz.

Az 1974. július 1-ével alakult M agyar Szén- 
bányászati Tröszt (MSZT) kezdettől fogva jelen
tős szerepet biztosít a földtani szolgálatok m un
kájának.

Kezdeményezésére szervezték á t önálló osz
tállyá a Nógrád-i, a M átraalja-i és Mecseki-i 
földtani szolgálatot, így biztosítva a közvetle
nebb, gyorsabb kétirányú információ-cserét. Ez
zel az átszervezéssel m ár valam ennyi vállala
tunknál önálló osztályok, illetve csoportok irá
nyítják  az aknaüzem ek földtani szolgálatának 
m unkáját.

A vállalati geológiák iparági szintű szakmai 
irányítását — az MSZT m egalakulásával egy- 
időben szervezett Bányaföldtani Osztály végzi. 
Az osztály feladata az iparág földtani ügyekben 
történő képviselete a felettes szerveknél, illet
ve hivataloknál, a kutató és tervező intézetek
nél, valam int fúróvállalatnál.

Az MSZT keretein  belül a vállalati földtani 
szolgálatok három kialakult szervezeti form ája 
ism ert:
— vállalati, központi geológia, jelentős üzemi 

szolgálat nélül (M átraalja, Oroszlány, Dorog, 
Nógrád, Várpalota),

— néhány fős központi geológia, jól működő 
üzemi szolgálatot irány ít (KDT, Mecsek),

— erős központi geológia és életképes üzemi 
földtani szolgálat (Tatabánya, Borsod). /

A földtani szolgálatok két főirányú feladatát 
tek in tve az utóbbi szervezeti form át ta rtju k  a 
leghasznosabbnak. A kétirányú feladat — 
m elyről részletesen szólnék — , a következő:
1. a központi geológiák tervezés segítő fel

adatai, valam int
2. az üzemi bányaföldtani szolgálat term elést 

segítő feladatai.

I. A  vállalati központi geológiák feladatai a
távlati tervezésnél és a földtani kutatásnál

A  szénterm elés m inden időszakában igen 
nagy szerepe volt a geológus tevékenység azon 
részének, m ellyel a szénbányászattal, szemben 
tám asztott piaci igényekhez igazodóan (MVM, 
MÁV, Tüzép) a távlatokban is megfelelő m eny- 
nyiségű és minőségű m egkutatott szénvagyon 
m eglétét biztosította.. Ez a tevékenység a táv
lati földtani kutatás. A vállalatok vezetői eddig 
is m egtettek m inden tőlük telhetőt annak érde
kében, hogy minél nagyobb választék álljon 
rendelkezésre a kereslet kielégítésére.

Az MSZT m egalakulása óta is hasonló a tö
rekvés, nevezetesen valam ennyi vállalat föld
tani szolgálatánál alapvető követelmény, hogy 
a földtani kutatási tervek az éves, 5 éves és 15 
éves term elési tervek teljesítését megfelelően 
ism ert — m egkutatott — szénvagyonnal bizto
sítsák. A vállalati kutatási terveket iparági szin
ten  az MSZT Bányaföldtani Osztálya koordi
nálja. Természetesen ezt a m unkát összhangban 
kell végezni a Távlati Tervezési Osztállyal, kö
zösen ütemezve — a távlati szénigények alapján 
összeállított tröszti bányatelepítési és mezőcsa
tolási terveket, valam int a term elési sorok is
m eretében — a távlati kutatási terveket. A 
földtani kutatási tervek  NIM-hez és KFH-hoz 
történő felterjesztése, ajánlása m ár az MSZT 
Bányaföldtani Osztályának feladata.

Köztudott, hogy a szabad terü letek  földtani 
kutatásának pénzügyi fedezetét állami költség- 
vetés biztosítja, m elynek eredményes felhaszná
lását az KFH koordinája. Az MSZT vélem énye
zési kötelezettsége a felettes szervekhez továb
bított kutatási tervek javaslatánál arra  irányul, 
hogy a vállalati tervezéseket, a kutatások meg
valósítását úgy irányítsa, hogy minél több akna
telepítésre vagy bővítésre alkalmas terü let áll
jon m egkutatottan (megkutatottsági nyilatkozat-
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tá l rendelkezve) a népgazdasági szükségletek le
hető legelőnyösebb kielégítésére.

Ezt a szempontot követve állította össze az 
MSZT az V. ötéves kutatási tervét, m elyet az 
alábbi megosztásban terjeszte ttünk  a NIM-hez 
és a KFH-hoz jóváhagyásra:

1. A  bányanyitásokat, mezőkapcsolásokat elő
készítő kutatások között szerepel
Sajómercse, Tervtáró 
Gyulatáró, Kolontár 
Pécsbánya, Vasas D.
M átraalmás 
Majk oligocén 
Mány
Beszálló D.
szénbányák kutatási területeinél, 
összesen: 98 efm. 197 m Ft költséggel.

a borsodi; 
a  középdunántúli; 
a mecseki; 
a nógrádi; 
az oroszlányi; 
a tatabányai; 
a várpalotai

2. A  VI— VII. ötéves tervet megalapozó kuta
tások között:
Mikófalva— Feketevölgy
Csetény
Lencsehegy III.
Máza D.
Tar — Kányás 
Bokodi mélymező 
Tarján — Héreg 
Torony-i lignitkutatás 
érdekterületről.
Ezeknek a  fúrásoknak az

a borsodi; 
a középdunántúli; 
a dorogi; 
a mecseki; 
a nógrádi; 
az oroszlányi; 
a tatabányai; 
a m átraaljai

oszege: 166 efm  
368 m Ft

3. A  távlati tervezést elősegítő kutatások közül: 
Mór I — II —

M agyarpolány a középdunántúli;
Sámsonháza a nógrádi;
Vértestolna a tatabányai;
Ősi a várpalotai
kutatási érdekterületekről.
összesen: 36 efm

73 m Ft

A fenti kutatások beindításához szükséges 
megfelelő szintű kutatási tervek összeállítása 
vállalati, a vélem ényezett javaslat benyújtása 
és OÄB szintű tárgyalásra előkészítés MSZT 
Bányaföldtani Osztály hatáskörébe tartozó fel
adat.

Az elfogadott V. ötéves te rv  évenkénti meg
valósításához szükséges állami fedezet rendel
kezésre bocsátása után, a tényleges fúrási kivi
telezés műszaki ellenőrzésénél ju t ism ételten 
nagy szerep a vállalati földtani szolgálatoknak: 
a tervbe épített és az OÁB által elfogadott fel
adatok, valam int újabb kutatási szem pontokat 
előíró határozat m aradéktalan végrehajtása a 
megfelelő kutatási fázist lezáró földtani össze
foglaló jelentések eredm ényes elkészítésének 
alapján.

A földtani jelentések által, a valóságos hely
zetet m indinkább megközelítő földtani kép (te
lepvastagság, minőség, mennyiség, tektonika, 
hidrogeológia) megrajzolásában, kialakításában 
van döntő szerepe a m edencét legjobban ismerő 
vállalati geológiáknak. Ha a  zárójelentések elké
szítésében m anuálisan nem is tudnak  — eset

leg létszám hiány m iatt — részt venni, azért a 
készítőkkel történő m indenkori konzultációs le
hetőséget, a  készítés egész időszakában biztosí- 
taniok kell.

Mind a kutatások műszaki ellenőrzéséhez, 
m ind a zárójelentések szakszerű elkészítéséhez 
a vállalati főgeológusok által igényelt támoga
tást a földtani szolgálatok részére a vállalat ve
zetésnek biztosítania kell, m ert a fentebb fel
sorolt terü letekre szükség van a  táv lati term e
lési tervek megvalósításához, m ásrészt csak ez
által teljesíthető az aknatelepítésekhez, mező- 
kapcsolásokhoz, illetve beruházási alapokmá
nyokhoz népgazdasági szinten előírt m egkuta
tottsági nyilatkozat kiadása.

A távlati tervezést érintően nagy jelentősé
get tu lajdonítunk az ásványvagyon-készletek 
műrevalósági minősítésének, m elyet a földtani 
szolgálati m unka igen fontos részének tartunk.

Mivel az elm últ évben lezajlott, nagyvolu
m enű újram inősítési m unkákkal kapcsolatosan 
az MSZT vezetőségéhez a m unka jelentőségét 
nem kellően értékelő vállalati észrevétel érke
zett, szükségesnek tartom  az alábbiakat, m int az 
üggyel kapcsolatos MSZT álláspontot elmon
dani.

Az ásványvagyon-készletek műrevalósági mi
nősítését a 15/1969. számú minisztériumok és 
főhatóságok együttes rendele te írja  elő, s egy
ben szabályozza, hogy a minősítést szükség sze
rint, de legalább öt évenként felülvizsgálni és 
indokolt esetben módosítani kell.

Minthogy az 1970-ben végrehajto tt m űrevaló
sági minősítéshez alapul vett világpiaci árprog
nózisok és a reálköltségek m egállapításának gaz
dasági alapjai is megváltoztak, szükségszerűvé 
vált az — 1975—80. évi időszaknak megfelelő 
— új költséghatár és reálköltség alapon történő 
korszerűsítés.

A felülvizsgálattal kapcsolatos legfontosabb 
teendő a vállalatok földtani szolgálatára hárult. 
A m unka elvégzésénél a vállalatoknál nem fel- 
készültségi, hanem  létszámhelyzetből, eredő 
határidő eltolódási problém ák adódtak, melyek 
végül is ezév januárjában az elkészült m unká
val oldódtak fel.

A m unka elvégzése során az a  fontos feladat 
háru lt az újram inősítést végzőkre — s ezt a 
m unka beindításánál, a  salgótarjáni főgeológusi 
értekezleten, de m enet közben több ízben ki
hangsúlyozták az MSZT vezetői —, hogy a vál
lalatok által a 15 éves term elési terv  öszeállítá- 
sa során m űvelésre nem tervezett készlet 
(amely valam ilyen földtani okból eredően nem 
kerül leművelésre) ne kerülhessen R >  1,0 m u
tató jú  műrevalósági tartom ányba.

Az is akadálya volt az ú jram inősített szénva
gy on és a 15 éves tervben  m eghatározott „mű
veleti vagyon” egy szin tre hozatalának, hogy 
voltak vállalatok, ahol a  távlati term elési te r
vek összeállításánál nem igényelték a földtani 
szolgálatok nagyszámú adatára ép íte tt szénva- 
gyon szám ítási térképeket, illetve értékeket.

E rre viszont az MSZT illetékeseinek, illetve 
a vállalati műszaki vezetésnek kellett volna na
gyobb gondot fordítani.
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II. A z üzem i bányaföldtani szolgálatok term e
lést segítő feladatai

Az utólagos bányabeli kutatások terén  is igen 
jelentős a bányaföldtani szolgálatok szerepe.

A bányavágatokból végzett fúrásos kutatás
nak és vágatszelvényező m unkának kell a  te r
melés tervezéséhez szükséges telepkifejlődésre 
és térbeli változásra vonatkozó adatokat szol
gáltatni. Ugyancsak fontos része a bányaföld
tani m unkának a feltáró és előkészítő vágatok
ban észlelt vetők pontos regisztrálása és a még 
feltáratlan  mezőrészekre való átvetítése, vala
m int a telepek és kísérő kőzeteinek kőzet me
chanikai viszgálata, illetve vizsgálatra való elő
készítése is.

Ezeknek a telep és kísérőkőzet param é
tereknek „naprakész”, gyors szolgáltatása nagy 
segítséget nyújthat a term elés nagyobb-fokú gé
pesítéséhez.

Az elm últ évben 225 km  volt a szénelővájások 
kihajtott összhossza, míg a telep és vetőkutató 
fúrásoké 155 km.

Ehhez a közel 400 km  fúrás- és vágathossz 
megfelelő, lelkiismeretes földtani szelvényezésé
hez, illetve értékeléséhez szükségesnek tartjuk  
a földtani szolgálat és a fúrócsoportok m egerő
sítését.

A fúrócsoport elavult, elhasznált fúrógépei
nek — szocialista relációban történő — felújí
tását, a  hatékonyabb bányabeli fúrásos kutatás
megalapozásának tekintjük. A bányabeli fúró
géppark tipizálására való törekvést az MSZT 
Bányaföldtani Osztályának a fúrógéptípusok ki
jelölésével, a vállalatoknak pedig a pénzügyi fe
dezet biztosításával kell elősegíteni. A íúrógé- 
pek felújításával is csak abban az esetben érhe
tünk el számottevő eredm ényt:
— ha kezelésüket megfelelően képzett, állandó 

fúrócsoport végzi,
— ha a fúrócsoport szakmai irányítója, s a fú 

rási m intaanyag meghatározója, illetve do- 
kum entálója geológus-, illetve bányatech
nikus.

Az üzemi bányaföldtani tevékenység akkor 
lesz, teljes, ha a vágatszelvényezéssel és bánya
beli fúrásokkal nyert földtani adatok kellő gyor
sasággal a megfelelő információs csatornákon 
keresztül e lju tnak  a felhasználóhoz, térképi áb
rázolást nyernek, s az éves készletm érlegekben 
pedig a szükséges ásványvagyon-módosításokat 
a központi geológiák keresztül vezetik.

Az ásványvagyon-gazdálkodás nagyfontosságú 
területéről a bányaföldtani szolgálatok ásvány- 
vagyon-felhagyások  engedélyezésével kapcsola
tos szerepét emelném ki.

Az ásványvagyon-felhagyások engedélyezésé
nek rendjét a 6/73. sz. KFH elnöki utasítás sza
bályozza.

Az ásványvagyon-felhagyási engedélykérel
mek előterjesztője — a vállalati főgeológusok 
javaslata alapján — a vállalat igazgatója.

Ezzel kapcsolatosan az üzemi és központi föld
tani szolgálatok szerepét abban látom, hogy az 
engedélyezési kérelm et összeállító geológus 
üzemi kapcsolata a bányaművelői vonallal úgy 
legyen kiépítve, hogy a felhagyási kérelemnek, 
a felettes szervhez való felterjesztése idején, a 
felhagyni tervezett ásványvagyon bányabeli el
lenőrzése biztosítható legyen. (Ne legyenek a 
felettes szervek tényhelyzet elé állítva!)

A földtani szolgálatok szerepe az új bányate
lepítések terü letén  különösen nagy jelentőségű. 
Az oroszlányi, tatabányai és dorogi geológusok
nak ezen a téren  a következő konkrét tennivalói 
vannak :
— a m árkushegyi és nagyegyházai aknatelepí

téshez szükséges aknatengely-fúrások mi
előbbi befejezése ill. a kőzetanyag mechani
kai vizsgálatainak elvégeztetése és kiértéke
lése,

— a nagyegyházai összefoglaló földtani jelentés 
határidőre és az OÄB által m egadott szem
pontok szerinti elkészítése,

— a m ányi terü let szénre történő részletes fá
zisú kutatásának befejezése és az előzetes 
tervezéshez szükséges menetközi kiértékelé
sek elkészítése, m ajd a földtani zárójelentés 
összeállítása,

—  a  Lencsehegy II. terü let aknatengeily-fúrá- 
sainak lem élyítésére való felkészülés.

Összefoglalva az előzőekben m ondottakat: az 
MSZT vezetősége a bányaföldtani szolgálatok 
szerepét fontosnak, jelentősnek tartja , és a jö
vőben is épít m unkájára.

A távlati term elés tervezéséhez kapcsolódó 
földtani m unka akkor válik még hasznosabbá, 
teljesebbé, ha a távlati kutatás, ásványvagyon- 
meghatározás és minősítés vonatkozásában, szo
rosabb m unkakapcsolat alakul ki a geológusok, 
a m űvelők és a táv lati tervezők között.

Az egyes szénmedencékben megvalósított jó 
munkamódszerek tapasztalatcserék ú tján  törté
nő átadását, a m ár jól bevált, más-más szénbá
nya vállalatnál megrendezésre kerülő főgeoló- 
gusi értekezletek folytatásával az MSZT veze
tősége helyesnek tartja . Ezeken a főgeológusi 
értekezleteken az aktuális tém ák m egvitatása 
mellett, a vendéglátó vállalat földtani szolgála
tának szervezeti felépítését, munkavégzését is
m ertetve tájékoztatást kell adni a fentiekben 
felvetett problém ák megoldási lehetőségére is. 
így válik m ind teljesebbé a földtani szolgálatok 
kutatási, ásványvagyon-gazdálkodási, egyszóval 
term elést segítő szerepe.
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