
25 éves a szénbányászati iparág 
földtani szolgálata

S Z É L E S  L A J O S

A Magyar Népköztársaság Nehézipari Minisz
tériuma Szénbányászati Igazgatóságának, a 
geológiai szolgálat munkájára vonatkozó utasí
tását Czottner Sándor első miniszterhelyettes 
—  25 éve — 1954. március 11-én írta alá.

A rendelet egyrészt előírta, hogy valamennyi 
vállalatnál bányaföldtani szolgálat felállítása 
szükséges, másrészt a néhány vállalatnál már 
„spontánul” működő geológiák részére a felada
tok, kötelességek és jogok az alábbiak szerinti 
megjelölésével hivatalos programot szabott:

I. Az általános kérdések címszó alatt szerepel
nek.

— A bányaföldtani szolgálat megszervezésének 
és létrehozásának célja, az aknatelepítések 
és külfejtések műszakilag helyes előkészítése 
további üzemeltetésük biztosítása; a föld 
mélyén lévő szénvagyonnak a bányák által 
történő maximális kihasználása és a szén- 
vagyon kitermeléséhez a leghatásosabb és 
gazdaságilag legelőnyösebb földtani feltéte
lek meghatározása.

-— A szén fizikai, vegyi és technológiai tulaj
donságának tanulmányozása, különös tekin
tettel a kokszolhatóságra.

— A bányába való vízbetörések elleni rend
szeres védekezés, valamint a munkástelepek 
vízellátáshoz szükséges ideiglenes források 
felkutatása.

— A beruházási, termelési és előkészítő bánya
műveletek tervezéséhez szükséges földtani 
anyag biztosítása.

A szervezeti felépítést illetően az alábbiak
szerint intézkedik a rendelet:
— A bányaföldtani szolgálat munkáját közösen 

a többi osztályokkal —  bányamérő osztállyal 
és MEO-val —  végezze a szénvagyonszámí- 
táshoz szükséges térképi anyagok és minő
ségi adatok pontos dokumentálása érdekében.

— A kérdések megoldása céljából a bányaföld
tani szolgálat a következő képpen tagozó
dik:
a) nagyobb üzemeknél, vagy több kis bá

nyából álló csoportoknál —  geológus 
vagy technikus,

b) a trösztnél (jelenlegi vállalatnál) — föld
tani osztály, élén a főgeológussal,

c) a szénbányászati igazgatóságnál (NIM- 
nél) — az igazgatóság földtani osztálya, 
élén az igazgatóság főgeológusával.

— A bánya geológusa, a tröszt főgeológusa és 
az igazgatóság főgeológusa földtani kérdé-

‘ Elhangzott Tatabányán 1979. Ш . 23-án az MSzT által rendezett 
jubileum i ülésen.

sekben a bánya, a tröszt, az igazgatóság 
főmérnöke helyettesének tekintendők.

Kötelességek közül néhány érdekesebbet:
—• a bánya geológusa a bányaföldtani szolgála

tával járó összes munkának közvetlen végre
hajtója és ezt a munkát a legnagyobb lelki
ismeretességgel tartozik végezni, felhasz
nálva minden elméleti tudását és gyakorlati 
tapasztalatát.

A bányageológus felel:
—  a bánya földtani, kutatási és fúrási tervé

nek teljesítéséért,
— a széntelepek teljes lefejtésének ellenőrzé

séért, a felesleges veszteségekért és a felsőbb 
telepek aláművelésének megakadályozásáért.

— a bányaműveletek minőségi dokumentáció
jáért, s annak időbeni elkészítéséért, vala
mint a széntelepekben előforduló összes föld
tani zavargások dokumentációjáért.

A bányageológus munkájában alá van ren
delve a bánya főmérnökének és a tröszt fő- 
geológusának.

A bányageológus joga a veszélyeztetett bá
nyamű veletekről, a teljesen le nem művelt, 
illetve aláfejtett telepekről írásbeli észrevételt, 
jelentést tenni a bánya vezetőségének és a 
törszt főmérnökének, illetve magasabb szervek
nek.

Amíg a bányageológus a földtani dokumentá
ciót el nem készíti egyetlen bányakutató műve
lést, amelynek eredményei a kutatási célt szol
gálhatják nem szabad beomlasztani, megszün
tetni.

A  tröszt főgeológusának kötelességei és jogai 
hasonlók a bányageológuséhoz, csak medence 
szinten kiterjesztve érvényesek. Ezeken túlme
nően felelős:
— a bányageológusok helyes kihasználásáért, 

munkájuk irányításáért és megfelelő ellen
őrzéséért.

— a művelésre alkalmas (tervezett) szénvagyo- 
nok külszíni utólagos beépítettségéért.

A tröszt főfeológusa köteles a fiatal geológu
sokkal foglalkozni és növelni szakképzettségüket 
és gondoskodni a fiatal szakemberek produktív 
munkája feltételeinek megteremtéséről.
—  A tröszti főgeológus véleménye nélkül a 

Szénbányászati Igazgatóság a tröszt semmi
nemű javaslatait nem vizsgálja meg, pl. új 
bányamezők és előfordulások feltárását és 
bányaműveleti beruházásokat.

A Szénbányászati Igazgatóság (NIM) földtani 
osztályának, főgeológusának kötelessége és jogai 
országos méretekben hasonlóak a tröszti fő
geológus jogaihoz. Azokon felül felelős:
— Az új bányaterületek idejében való megku

tatásáért.
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— A föld mélyében lévő szénvagyon nyilván
tartásáért.

— A bányák földtani és kutatási munka tervei
nek teljesítéséhez okvetlenül szükséges se
gélyforrások és anyagok biztosításáért.

— A geológusok munkára való beosztása, át
helyezése, vagy leváltása, csak az igazgató
ság földtani osztályának javaslatára és bele
egyezésével történhet.

— A főgeológus tudomása és engedélye nélkül 
a bányageológus különmunkát nem végezhet. 
A főgeológus különmunkák elvégzésére csak 
akkor adhat engedélyt, ha az ő véleménye 
szerint a bányageológus el tudja látni saját 
fő feladatát és a különmunka nem megy a 
fő munka rovására.

Az előzőekben ismertetett feladatok megoldá
sára, illetve maradéktalan elvégzésére, központi 
intézkedés következtében a MÁFI-ból geológu
sok kerültek a szénbányászatba és kezdték meg, 
illetve — a bányavállalatoknál már elszórtan 
működő geológus csoportokhoz csatlakozva — 
folytatták a hivatalos előírás szerinti bányaföld
tani munkát. Ezen kezdeti időszak szervezési 
munkáiban mint kinevezett főgeológusok vettek 
részt és irányítottak.

Mecseki Szénbányáknál:
Maul Ernő geológus, üzemi főgeológus.
Dr. Fejér Leontin geológus, 1967-ig válla

lati főgeológus, műszaki-gazdasági ta
nácsadó. EMSZ és MSZT szakértő.

Petőcz Jenő geológusmérnök, üzemgazdász
ként az ásványvagyon-minősítésben 
vannak érdemei.

Dorogi Szénbányák:
Dr. Szabó Nándor geológus, 1974-ig fő

geológus, majd a KFH szakértője.
Kovács Zoltán geológus, fúrási üzemvezető.
Muntyán István geológustechnikus.

Tatabányai Szénbányák:
Dr. Sólyom Ferenc geológus, 1974-ig fő

geológus, 1974-től nyugdíjas.
Dr. Gerber Pál geológus, 1974-től főgeoló

gus.
Borsodi Szénbányák:

Dr. Juhász András geológusmérnök, 1955- 
től főgeológus.

Varró Tibor geológusmérnök, osztályvezető
helyettes.

Mecseken
Komlón

Dorogon
Tatabányán
Közép-dunántúlon
Özdvidéken
Borsodban
Nógrádban
Várpalotán
Mátraalján

Dr. Fejér Leontin
Dr. Wein György, illetve
Gyovai László
Dr. Szabó Nándor
Dr. Sólyom Ferenc
Dr. Darányi Ferenc
Kövi János
Dr. Tregele Kálmán
Dr. Bartkó Lajos
Dr. Kókay József
Dr. Bem Boleszláv

és az 1957-ben újonnan alakult 
Oroszlányi Szénbányáknál 
Dr. Szentiványi Ferenc.

Azok nevét és felsorolását is szükségesnek 
tartjuk, akik a kezdeti időszaktól a mai napig, 
illetve nyugállományba vonulásukig a szénbá
nyászatban, illetve bányaföldtani szolgálattal 
összekapcsoltan tevékenykednek:

Nógrádi Szénbányák:
Dr. Bartkó Lajos geológus, 1970-ig főgeoló

gus, innen ment nyugdíjba.

Magyar Szénb. Tröszt:
Borbás- László 1975-ig üzemi hidrológus, 

jelenleg műszaki-gazdasági tanácsadó.
Kövi János 1974-ig főgeológus, jelenleg 

műszaki-gazdasági tanácsadó.
A megalakulási időszak bányaföldtani szol

gálatának néhány fős geológus osztályai, cso
portjai az ez év eleji állapotoknak megfelelően 
65 fős geológus, 147 fős geológustechnikus, 10 
fős geofizikus és 22 fős egyéb diplomás, össze
sen 244 fős, a központi előírás szerinti felada
tokat is és a termelést segítő adatgyűjtéseket is 
folyamatosan ellátó erős szervezetté kovácsolód- 
tak (1. sz. táblázat).

1. sz. táblázat
Földtani kutatási tevékenységet végzők létszáma 1978. évben

Szénbánya Felsőfokú végzettséggel rendelkező 
geológus geofizikus fúrómérnök b. mérnök egyéb dipl. összesen

Techn.
geol.

b.ésgeof.
összesen

1. Borsod 10 1 • __ _ __ 11 3 14
2. Dorog 4 ■ ---  ' — 1 — 5 6 11
3. Középdunántúl 5 — '---" ' — 1 6 10 16
4. Mátraalja 4 — — ■: --- 1 5 9 14
5. Mécsek 13 5 ' --- — 2 20 36 56
6. Nógrád 6 1 — 4 8 19 43 ■ 62
7. Oroszlány 2 ' — • • r-- 1 1 4 12 16
.8. Tatabánya 12 2 1 1 1 17 26 . 43
9. Várpalota 4 1 --- ' --- 5 2 7

10. MSZT központ 5 — — - — — ■ 5 — 5

:: ÖSSZESEN; i 65 10 i . 7 14 97 147. 244

Megjegyzés;
Technikusok között a 10 évnél idősebb szakmai gyakorlattal rendelkező 
ftifórnestérek is szerepelnek.
A kutatásban a fúrási üzemek is szerepelnek, j  mtvizsi S i.í
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Ez a jelentős szakmai erőt képviselő bánya
földtani szolgálat az elmúlt 25 évben, a folya
matosan végzett termelést segítő és kiszolgáló 
földtani adatgyűjtésben, rendszerezésben, érté
kelésben az alábbi jelentősebb földtani ered
ményeket vallhatja magáénak.

MecsekiJSzénbányák

A bányaföldtani szolgálat legfontosabb tevé
kenysége a kihajtott vágatok naprakész szelvé
nyezése. A 25 év alatt, mintegy 1500 km-t tesz 
ki a vágatszelvényezés volumene.

A fúrási tevékenységre mi sem jellemzőbb, 
mint az, hogy az első évek néhány ezer fm-ét, 
1963-ban már 60 ezer méter fölé emelték, míg a 
jelenlegi teljesítmény a 150 km/évet is meg
haladja.

A kutatási munkák minőségi javulásában 
döntő jelentőségű —: a teljes szelvényű fúrások 
esetében —  a geofizikai módszerek minél szé
lesebb körű alkalmazása. Jelenleg a kutató
fúrások 20%-át karotálják.

A külszíni kutatás mintegy 30 éve kezdődött 
a Mecsekben, s eredményeként új üzemek tele
pítése vált lehetővé: a Béta, és Zobák bánya
üzemek tervezését és megépítését céltudatos 
földtani munka előzte meg. Ugyanígy vált lehe
tővé a Kossuth bánya bővítése is. Kellő földtani 
adatok állnak rendelkezésre egy új Vasas— 
Hosszúhetényi koncentráció kialakítására is.

Kiemelkedő helyet foglal el a folyamatban 
lévő Máza—Dél-i terület eredményes kutatása, 
mely a tervbe vett jelentős kokszprogram meg
valósításához megfelelő háttért biztosít.

Dorogi Szénbányák

A bányaföldtani szolgálat 1954-ben 12 fővel 
alakult meg, akik közül 2 fő egyetemi végzett
ségű geológus, 9 fő átképzett geológus-technikus 
volt.

Az 1960-as évek végén a vállalatot ért kedve
zőtlen termelési változások a geológiai osztály 
szervezetét is érintették, 1972-ben a geológiai 
osztály a főgeológussal együtt 4 fővel látta el 
a szolgálatra háruló feladatokat. Az osztályról 
elkerülő geológusokból pedig az akkor új válla
lati részlegként szerveződött tervező iroda mér
nökgeológiai szakosztálya alakult meg.

A vállalat területén jelenleg 4 működő bá
nyaüzem van. A széntermelés továbbvitelét a 
jelenlegi terv szerint Lencsehegy II., majd ké
sőbb a borókási és kerekdombi aknák szolgálják.

A bányaföldtani szolgálat kutatásokat folyta
tott mindhárom területen. Teljesen megkutatás
ra került a borókási terület és a Lencsehegy II. 
terület, amely már építés előtt áll. Az eltelt 
25 éve alatt fentieken kívül számos, részben 
már termelésre került területen is volt eredmé
nyes kutatás, nevezetesen a XV., XVII., XIX., 
XXI. aknák, Űjebszőny és Lencsehegy I. bánya- 
területen.

A kutatásokat részben a Mélyfúró Vállalat, 
részben az 1959-ben megalakult fúrási üzem
részlegünk végezte és végzi ma is. A kutatási 
üzemrészleg szerepet vállalt az eocén program

megvalósítását célzó külső kutatásokban is 
(mányi terület: hidrogeológiai fúrólyukak kivi
telezése).

A bányageofizikával kapcsolatosan a közel
jövőben elkezdődik egy kísérleti jellegű geo- 
elektromos módszer kipróbálása az egyik dorogi 
bányában, amellyel a szerkezeti felépítést, ve
tőkutatást, vizet tároló hasadékok és üregek 
felderítését kívánják megoldani.

Tatabányai Szénbányák

Az 1954 márciusában véglegesített bánya
földtani szolgálat — a MÁFI-tól áthelyezett 
geológus és geológustechnikusokkal megszapo
rodva —  10 fővel kezdte el a munkát.

A vállalat központjában lévő főgeológus irá
nyítása mellett egy hidrogeológus, 2 geológus és 
4 technikus látta el a bányaüzemi feladatokat.

A vállalat földtani szolgálata az elmúlt évek
ben igen jelentős munkát végzett az új terüle
tek kutatásával és földtani értékelésével (nagy
egyházi, mányi zárójelentés), valamint az eocén
programban szereplő bányák tervezéséhez nyúj
tott földtani tervekkel és adatszolgáltatással.

Az üzemi geológiáknál a közvetlen termelést 
segítő feladatokat tartják a legfontosabbnak. 
A bányabeli kutatás volumene (29 db bányabeli 
fúrógépe van a vállalatnak) évenként 10—12 
ezer fm.

Nagy jelentőségű a vállalat ásvány vagyon
gazdálkodással összefüggő tevékenysége is, és 
igen jelentős munkát igényel a kimerülés alatt 
álló bányák ásványvagyon-elszámolása.

Külszíni kutatás

Az elmúlt 25 év kutatásának legnagyobb 
eredménye a csordakúti, nagyegyházi, mányi 
terület 250 mt szénvagyonának részletes tele
pülési, szerkezeti viszonyainak tisztázása. Csor- 
dakúton már bánya üzemel a másik két terüle
ten egy-egy nagykapacitású bánya létesítése 
van folyamatban. Igen komoly eredménynek 
könyvelhető el, hogy e kutatások során az or
szág bauxitvagyona is növekedett több millió 
tonnával.

A Gerecse— D-i előterében további jelentős 
szénvagyon, felderítő kutatása folyik. (Mány—  
K-i mező.)

Bányabeli geofizika

A bányabeli geofizikai kutatás Tatabányán a 
vízveszély helyét jelző hőmérsékletmérésekkel 
az 50-es évek elején kezdődött, majd a 60-as 
évek közepén a MIRAKAR műszercsalád kifej
lesztésével folytatódott.

A geofizikai feladatok jelenlegi irányát a 
modern, nagykapacitású frontok telepítésének 
és üzemeltetésének biztonságos tervezéséhez 
szükséges vetőkutatás szabja meg a szeizmikus 
bányabeli telephullámmérés bevezetésével. A 
feladatok megoldásához a meglévő 3 fő geofizi
kus, a kezdeti lépéseket már megtette, amikor 
is kölcsön műszerrel értékelhető eredményeket 
mutatott fel.

3



Oroszlányi Szénbányák

Önálló bányaföldtan 1957-től a vállalat meg
alakulásától számítható. Előtte a Tatabányai 
Szénbányák földtani szolgálata irányította a 
kutatásokat, a vágatszelvényezést és a szén- 
vagyon-meghatározást, egy fő területi geológus
sal. A vállalat megalakulásáig egy külfejtés 
megkutatása, az I—II. lejtősakna beindítása 
mutatta az eredményes kutatást.

Az önálló vállalat geológiája a megkezdett 
utat követve és az akkori kutatási lehetőségeket 
kihasználva, rövid időn belül a III. lejtős, a 
XXI—XXII-es és XXIII. aknák területét kutat
ta meg, melyeknek termelésbe lépése a 60-as 
évek elejétől megtörtént. Két főből állt a geoló
gus csoport, így a kutatás-kiértékelést — a fo
lyamatban lévő kutatások miatt — az OFKFV 
kamerális osztálya végezte el. Ez az eredményes 
kutatómunka tovább javult a pusztavámi bá
nyák — KDSz-től való, 1964. é v i—• átcsatolásá
val, amikor is egy 300-as külszíni fúróberen
dezéssel és csoportttal, valamint egy nagy 
fúrós múlttal rendelkező vezetőgeológussal erő
södött a földtani szolgálat.

A máj ki bányamező (XX. rekonstrukció), a 
Szépvízéri külfejtés, a IV. külfejtés, K-i perem
területek megkutatása, illetve művelésbe állítása 
jelzik ennek az időszaknak eredményes kuta
tását.

Már az Oroszlányi Szénbányákhoz csatolás 
előtt megtörtént a Márkushegy D-i részének, 
valamint az É-i folytatásának ■— a bokodi mély
mezőnek — az előkutatása. A márkushegyi te
rület magasabb helyzetű D-i mezejét először 
rekonstrukciós céllal — az Ikeraknához való 
csatolási lehetőség miatt — kutatták, de mivel 
rekonstrukcióra nem volt lehetőség, továbbku- 
tatáshoz igen, így egy nagyobb terület meg
kutatásával a jelenlegi márkushegyi bánya szén- 
vagyonát, tektonikáját sikerült oly mértékben 
tisztázni a tervezés számára, hogy ezzel az 
eocén-program első bányája, a legújabb tervek 
szerint, jövő év végére termelésbe léphet.

Időközben a feladatokhoz a geológuslétszám 
is hozzánőtt: jelenleg valamennyi aknaüzemnél 
van geológustechnikus és a vállalat földtani 
osztálya is 6 főre erősödött. Ezzel a létszámmal 
vált lehetővé a termelést segítő feladatok mind 
jobb ellátása, mely különösen az új bányaléte
sítést segítette messzemenően.

A bányabeli kutatást —  mely éves szinten a 
4000 fm-t is meghaladja —  a szovjet gyártmá
nyú, nagyon jól bevált, NKR— 100-as fúrógépek 
segítik, a külszíni termelési kutatást pedig egy 
modern, UKB 500 fúróberendezés.

Közép-dunántúli Szénbányák

A vállalat területén a bányaföldtani felada
tok végrehajtásában, illetve a közvetlen irányí
tásban 4 fő geológusmérnök, 1 fő geológus, 1 fő 
általános mérnök, 1 fő geológustechnikus vesz 
részt.

A végrehajtási munkákban a fentieken kívül 
mind az 5 bányaüzemnél 6 fős bányabeli fúró
brigád tevékenykedik. Az ajkai medence bá

nyáiban aknánként 2 fővel a bányabeli meo- 
munkák elvégzése is a bányaföldtani szolgálat 
feladata.
— A vállalat geológiai feladata a távlati kuta

tásokkal kapcsolatos feladatok irányítása, 
megtervezése.

— Bányáink — több telepes előfordulásúak, 
tektonikailag erősen zavartak és többségük
ben karsztvízveszélyesek. Évente mintegy 
10 000 fm bányabeli fúrást mélyítenek vétő- 
és telepkutató, védőréteg-megállapító és víz- 
lecsapolási céllal.

— Bányabeli geofizikai vizsgálatokat az ajkai 
medencében a padragi és dudari bányánál 
végeznek.

A Padragi bányánál alkalmazott geofizikai 
módszerrel kőzethőmérsékletet mérnek, melyek 
alapján a bányatűzveszélyt tudjuk csökkenteni, 
illetve megakadályozni. E módszernek köszön
hető az is, hogy az eocén mészkőből történő 
katasztrofális hozamú vízbetöréseket meg tud
ták akadályozni.

A Dudari bányánál geofizikai karotázs mód
szerrel telepvastagságot határoztak meg.

Az elmúlt 25 év során a jelenleg működő bá
nyák területe külszínről mélyített fúrásokkal 
megkutatásra került. Az elmúlt 25 évben új 
bányát nem nyitottak, hanem a kimerülő bá
nyákhoz kapacitást tartó, illetve növelő beru
házásokkal új területeket kapcsoltak, illetve 
kapcsolnak:

Ajkai medencében:
Kossuth akna keleti és ÉK-i mezőrész; 
Ármin aknán cservári mezőrész;
Jókai bányán É-i és D-i, illetve Oszkármezei 
Padragon Hunyadi aknai mezőrész.
Dudari medencében:
Iker akna területe, illetve a csetényi terü
letrész.
Balinkai szénmedencében:
Balinka akna Ny-i mezőrész; 
a K-i mezőrészen IV., V., VI. osztók terület
részei.

Az ajkai medencében leghamarabb kimerülő 
aknák a Kossuth és a Táncsics. E területek pót
lására kutatták meg a gyulatárói területrészt, 
valamint a kolontári területet.

Kapacitásnövelés céljából folytattak külszíni 
fúrási tevékenységet a Dudari medencében 
Csetény É maradék területen, a Balinkai me
dencében pedig Balinka II. maradékterületen.

Borsodi Szénbányák

A  korszerű termeléshez kapcsolt bányaföld
tant 1954-től számítjuk, akkor alakult a szer
vezet munkavégzési ügyrendje, és létrejött az 
ezt megvalósítani képes bányaföldtani szolgá
lat is.

A munkájuk jellemzői:

1. Földtani kutatás 
1954
1979 (terv)
Max. érték (1964)

db db
78 9 456
69 21 400

936 49 954
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A kutatással kapcsolatos minőségi változások: 
Geofizikai mérések
1959-től minden fúrásban ellenállásmérés. 
1962-től gamma—gamma vizsgálat.
1965- től komplex geofizikai fúrólyukvizsgálat.

2. Kutatási tervek
Kutatási tervek 1957-ben 1 :25 000 méret

arányú térképen, magyarázó szöveggel, terüle
tenként készültek. A fázisonkénti kutatási tervek
1966- tól valósultak meg, ezekből 48 db készült a 
Borsodi Szénbányáknál.

3. Összefoglaló földtani jelentés
Az első kísérleti összefoglaló földtani jelentés 

1955-ben készült Márta-Anna területről. Azóta 
37 összefoglaló zárójelentéssel gazdagodtak.

4. A bányák fejlesztéséhez kapcsolt földtani 
munkák

1961— 1964. Bányatelekkel fedett területek 
földtani kutatása (kutatási tervek és jelentések).

1964— 1967. Bányafejlesztés. Ez egybeesik a 
bányák koncentrációra való törekvésével. Lyu
kó, Berente, Rudolf, Alberttelep, Edelény.

1967— 1973. Bányák korszerű visszafejlesz
tésével kapcsolatos földtani munkák. Márta, 
Berente, Harica, Nagybarca, Szuhakálló.
1974—■. Akna-koncentrációk, rekonstrukciók, 
bányatelek-bővítések. Lyukó bővítés, Tervtáró 
bővítés, Feketevölgy bővítés, Putnok bővítés.

5. Ásványvagyon-gazdálkodás
A  szénvagyonmérleg és a feltárt szénvagyon 

kimutatása jelenlegi formában 1958 óta készül. 
A termelésveszteség nyilvántartását 1962. óta

vezetik.

6. Termelési kutatás 
Földalatti kutatófúrás

1954. 2 500 fm
1978 14 120 fm

Vágatszelvényezés
1954 1 900 fm
1965 16 170 fm
1979 3 000 fm

Létszámváltozások
1954 9 fő
1965 17 fő
1979 16 fő

Vállalati szinten a fejtéselőkészítő víztelenítő 
munka eredményeként 10— 12 m3/perc vízfa- 
kasztást értek el.

MEO-munkák. Nagy mennyiségű minta vé
tele a szénvagyonhelyzet megítélésének előse
gítése érdekében.

Nógrádi Szénbányák

A földtani szolgálat megalakulása után, első
sorban külszíni térképező munka folyt a nógrádi 
•területen. A térképező munkával párhuzamosan 
folyt a terület fúrásokkal történő kutatása, mely 
a barnakőszéntelepek elhelyezkedésének mély
ségviszonyait, s a terület hegységszerkezeti fel
építését tisztázza.

Szükségszerű volt a Nógrádi Szénbányászati 
Tröszt szénvagyonának szovjet gyakorlat alap
ján történő számbavétele. Ezt a készletszámí
tást szovjet szaktanácsadó E. V. Tyerentyev 
segítségével végezték el.

A fúrásos kutatások a hatvanas évek közepéig 
ha nem is nagy volumennel, de állandóan foly
tak. Egy-egy terület részletes fázisú megkuta
tása után elkészültek az összefoglaló földtani 
jelentések (összesen 36 db). Ezek a munkák 
— üzemi földtani szolgálat hiányában — a vál
lalat központjában dolgozó geológusokra hárul
tak.

Az utóbbi években fellendült kutatások ered
ményeként a mátraalmási területen 2,7 mt 
művelésre tervezett, 4,6 mt kitermelhető szén
vagyon cssatolására lesz lehetőség a niénkesi 
bányaüzemhez. A múlt évben indult be a pó- 
lyosi külfejtés termelése, melynek szénvagyon- 
helyzetét is a bányaföldtani szolgálat tisztázta.

Várpalotai Szénbányák
A  Várpalotai Szénbányászati Tröszt földtani 

szolgálata a működése kezdetén 3 főből álló 
csoport volt.

Az alakuló létszám a főgeológusból és két 
beosztott geológusból állt. Ez a létszámhelyzet 
1962-ben egy beosztott geológussal nőtt és 
1977-ben egy geofizikussal tovább gyarapodott.
Felszíni mélyfúrásos kutatás

A  földtani szolgálatok életrehívása óta a vár
palotai, illetve a herendi szénmedencékben kb. 
470 db fúrás mélyült, mintegy 110 km össz- 
hossz mellett. A lemélyített fúrások értékelésé
vel az alábbi területek kutatási zárójelentései 
készültek el:

1. Bánta bánya
2. S.II. bánya
3. Herendi külfejtés
4. S. III. bánya
5. Beszálló D-i terület

A Várpalotai szénmedencéből 37,5 mt szenet 
termeltek ki, mely több, mint 1954-ben a két 
szénmedence működő bányáinak összes műre- 
való ásványvagyona.
Bányabeli kutatások
1. Biztonsági előfúrások: víz- és gázveszélyes 

területek veszélyességének felderítése céljá
ból mélyített kutatófúrások, melyek bánya- 
biztonsági követelményeknek tesznek eleget.

2. Talp- és főtefúrásos kutatás: a szeletelosz- 
tásos bányaművelés megtervezhetősége cél
jából végzett kutatások.

3. Rétegvízlecsapoló fúrások: a bányák réteg- 
vízveszélyének elhárítása, hogy a rétegvíz 
a fejtésekbe ne törhessen be.

Kőzet- és talajmechanikai munkák 
A  kőzetmechanikai vizsgálatok a széntelep 

optimális jövesztésének kikísérletezését és a 
fekűagyag pazsbiztosításkor bekövetkező visel
kedésének vizsgálatát célozzák, míg a fedő palás 
agyag kőzetparaméterei és vastagsági adatai a 
fedőnyomásveszély mérvének előzetes meg- 
ítélhetőségét teszi lehetővé.
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A talajmechanikai munkák: célja, hogy saját 
építkezéseink meggyorsítása érdekében az op
timális alapozási lehetőségekre adjon szakvéle
ményt.

Mátraaljai Szénbányák

A  Mátraaljai Szénbányák elődjénél a földtani 
szolgálat 3 fővel, 1954-ben alakult meg, dr. Bem 
Boleszláv vezetésével.

Az első időben a mélyműveléses bányák bő
vítése érdekében végezték a kutatást, majd 
megkezdődött az ecsédi és visontai külfejtés 
felkutatása.

A bányaföldtani szolgálat fennállása óta meg
valósult bányalétesítések:

— mélyművelések bővítése
—I ecsédi külfejtés
— Thorez bányaüzem

Jelenleg bányalétesítésre megkutatott terület 
Bükkábrány, s folyamatban van a Kápolna— 
Füzesabony és Torony területek kutatása.

A bányabeli tevékenységről a Thorez léte óta 
beszélhetünk, ahol a bányaföldtani szolgálat

szép eredményeket ért el a bányabiztonsággal 
kapcsolatos tevékenységével (víztelenítés, állé
konyság), de folyamatosan fejlődik a termelés
előkészítő kutatás és ásványvagyon-gazdálko- 
dás is. Ezenkívül folyamatban van a geofizikai 
vizsgálati módszerek bevezetése, illetve bővítése, 
s az ehhez szükséges műszerek beszerzése is.

Tisztelt hallgatóim, kedves kollégák!
Az eddig elhangzottak az eltelt 25 év munká

járól, eredményeiről szóltak. A kezdeti időszak 
útkereséseiből egy jól begyakorolt, létszámban 
és tapasztalatban megerősödött szakgárda áll 
rendelkezésre a mai tennivalók és a jövő fel
adatainak ellátására.

MSZT szinten — a fúrási üzemek létszámát 
is figyelembe véve — 244 fő áll rendelkezésre 
a munkák jó vitelére, melynek 40%-a (97 fő) 
egyetemi, 60%-a (147 fő) technikumi végzett
séggel rendelkezik. A létszám kor szerinti meg
oszlására jellemző, hogy 40 év felettieket (122 
fő) megfelelő létszámban követik (122 fő) a 
fiatalok, mely egyben biztosíték is a jó munka 
folytatására (2. sz. táblázat).

2. sz. táblázat
MSZT bányaföldtani szolgálatának kor szerinti megoszlása 1978-ban

Vállalat
Létszám 30 év alatt 30—40 év 40—50 év 50 év felett

OSSZ. egy. tech. egyetem tech. egyetem tech. egyetem tech. egyetem tech.

1. Borsod 14 11 3 2 — 1 — 8 3 — —

2. Dorog 11 5 3 1 1 1 5 3 — 1 —

3. Középdunántúl 16 6 10 — — 1 8 4 2 1 —

4. Mátraalja 14 5 9 — 1 3 4 2 4 — —

5. Mecsek 56 20 36 — 6 3 9 12 20 5 1

6. Nógrád 62 19 43 — 12 7 16 12 15 — —

7. Oroszlány 16 4 12 1 5 2 7 1 — — —

8. Tatabánya 43 17 26 1 8 6 8 5 7 5 3

9. Várpalota 7 5 2 — — 2 1 2 1 1 —

10. MSZT központ 5 5 — — — 1 — 2 — 2 . —

ÖSSZESEN: 244 97 147 4 33 27 58 51 52 15 4

Az MSZT-nél meglévő külszíni fúróberende
zések száma 39 db, valamennyi szocialista or
szág gyártmánya. Sajnos a fúróberendezések 
műszaki állapota nem teszi lehetővé a következő 
időszak kutatási elképzelésének — a termelést 
segítő kutatási alap létrehozásából eredő több
letfeladatoknak — maradéktalan ellátását, egy 
részüknek teljes kicserélése a következő néhány 
év (költséges) feladata kell legyen.

A külszíni kutatásnak a múltban is és a jövő
ben is a bányaföldtani szolgálatok legfontosabb
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teendői között kell szerepelnie. A fúrásos kuta
tás éves volumenét ábrázoló grafikon (1. sz. áb
ra) jól szemlélteti az elmúlt évek ilyen irányú 
tevékenységét. A következő ötéves tervek kuta
tási számai is azt mutatják, hogy 80— 100 km/év 
fúrásos kutatás szükséges. Annyiban viszont 
fejlődött a kutatási szemlélet, hogy a fúrások 
megindítása, de még a fúrási pontok megter
vezése előtt, a ma már nagy eredményeket fel
mutató külszíni geofizika segítségét is igénybe 
kívánjuk venni. Ez a módszer a kísérleti stá



diumon már túljutott, így a Máza—D-i, Bakony 
É-i, a magyarpolányi kutatások már ezen elv 
szerint indultak, illetve indulnak.

Ugyancsak a geofizika szerepének növekedése, 
illetve mérési adatainak elismerése (elismerte
tése) a feladat a fúrólyuk karotázs módszernél 
is. Ezzel a geofizikai mérési eljárással már 
Ny-on és K-en egyaránt — részletes kutatási 
fázis során —- idő- és pénzigényes magfúrásokat 
spórolnak meg. A teljes szelvénnyel mélyített 
fúrásoknál a komplex geofizikai karotázs mé
rések adatait teljes értékűnek elismerve, hasz
nálják fel az ásványvagyon mennyiségi, minő
ségi és szerkezeti képének meghatározásához.

A bányabeli kutatást is két irányba célszerű 
fejleszteni:
— a fúrólyukkarotázzsal kombinált fúrásos 

kutatás,
— a szeizmikus és geoelektromos módszerrel 

történő geofizikai kutatás irányába.
Az első feladat megoldásához a jó, könnyen 

beszerezhető, nem valutaigényes fúróberende
zéssel lehet eljutni. Ezt a gépet szovjet NKR 
100 és a lengyel MDR 06 és MDR 03 fúróberen
dezésekkel, tipizálásként is elfogadta az MSZT. 
A fúrólyuk karotázsnak a Mecseki és Közép
dunántúli Szénbányáknál nagy múltja van, 
mely módszernél előbbre lépést a műszerfej
lesztés (inklinométer, kavernométer, fúróruda- 
zatban elhelyezhető mérőszonda) jelenthet.

A bányabeli vetőkutatás eddigi fúrásos mód
szere helyett a geofizikai telephullám és geo
elektromos mérésé a jövő. A nagykapacitású 
komplex gépesítésű frontok megkövetelik a tek
tonikai kép gyors és pontos ismeretét. Ezért az 
eocén-program modern bányáinál vár nagy 
szerep a tervbe vett geofizikus csoportra. A 
próbamérések már a csordakúti bányában meg
történtek, s az eredmények, az alkalmazás lehe
tőségét egyértelműen bizonyították.

A Nehézipari Műszaki Egyetem Geofizikai 
Tanszékének geoelektromos módszerét a Borsodi 
Szénbányáknál eredményesen, és mind gyak
rabban alkalmazzák.

Ásványvagyon-felmérésről és -gazdálkodásról

Mindezek az előbb említett külszíni és bánya
beli kutatások azt a célt szolgálják, hogy a szén
telepekről, a telepek és vetők helyzetéről, mind 
több és több, megbízhatóbb adatot nyerjünk, 
az ásványvagyon mennyiségi, minőségi megha
tározásához, illetve letermelésük tervezéséhez 
és végül gazdasági megítéléséhez.

Ezeket a célokat tűzte ki az MSZT vezető
sége a vállalati geológusoknak, amikor az ás
ványvagyon, a tervezés és a termelés összhang
járól szólt. S ez alatt nemcsak a számok egye
zőségét kívántuk elérni, hanem a geológus, a 
művelő és tervező ismeret-egyezőségét is a 
telepekre vonatkozóan.

Többször szóltunk arról, hogy az üzemi 
geológusok, legfőbb munkahelye az elővájások 
vájvége az adatgyűjtéshez és értékeléshez. A 
vállalatok központi geológiájának viszont az 
üzemek szakmai irányításán túlmenően, már a

jövőt is építenie kell: új reménybeli területek 
tervezésével, kutatásával és a meglévő, meg
kutatott, vagy éppen már művelés alatt álló 
ásványvagyon gazdasági minősítésével, illetve 
a jól meghatározott ipari vagyon védésével.

Közeledik az 1981-es újraminősítés időszaka, 
amikor is a tervbevett irányelvekről az mond
ható el, hogy mind nagyobb mértékben kerül
tek bele az iparági szempontok és észrevételek. 
Az MSZT-nek az a feladata, hogy az irány
elvek azonos vállalati értelmezésével megterem
tődjék a feltétele a jó minősítéshez feltétlenül 
szükséges geológus—művelő összhangnak, hogy 
mind közelebb kerüljön az ipari, a műveleti és 
az amortizációs szénvagyon egymáshoz.

Most néhány szót az MSZT Bányaföldtani 
Osztálya által irányított nemzetközi tapasztalat- 
cserékről és az országok közötti megállapodá
sokról, illetve a KGST-ben folytatott tevékeny
ségéről is szólnék.

Az MSZT-nél a baráti országokkal történő 
kölcsönös szakmai tapasztalatcserékről éves 
szerződések keretében ütemezett, rendszeres 
munka folyik. Ezek közül ásványvagyon-gazdál- 
kodás, veszteség-meghatározás témájában Cseh
szlovákiában egy prágai tudományos intézettel 
(VUEPE), illetve a Katowicéi GIG intézettel 
folytattunk véleménycserét. Megítélésünk sze
rint mindkét helyen a kezdeti lépések megtéte
lénél tartanak és még csak most van bevezetés 
alatt a gazdasági számítással is igazolt ásvány
vagy on-minősítés .

Igen jó a kapcsolat a szlovákiai, privigyei 
szénbányászati tröszttel, akikkel a rétegvizek 
lecsapolása témájában — több vállalati (bor
sodi, nógrádi, várpalotai) szakemberrel együtt — 
végeztünk hasznos tapasztalatcserét. Ennek a 
kapcsolatnak kiszélesítését, a fúróberendezések, 
szűrők és módszerek cseréjével (esetlek fúró
gépgyártás átvállalásával is) szükségesnek tart
juk.

Igen jó eredménnyel zárultak az eocén
programnál, az instantán vízvédelemmel kapcso- 
lasos Szovjetunióban végzett tanulmányutak. 
A Kipko-féle kőzettömítéses módszer tanulmá
nyozása, majd a magyar viszonyokhoz való 
felhasználhatósága azt eredményezte, hogy az 
egész szabadalmi eljárást megvásároltuk, s ma 
már a Tatabányai Szénbányáknál egy műszaki 
részleget szerveztek, akik a know-how hazai 
alkalmazását végzik.

A NIM megbízásából, MSZT koordinálással, 
a KFH és NIM anyagi támogatásával (MÄELGI 
és KBFI szakemberek közreműködésével) MNK 
—SZU geofizikai műszerfejlesztési munka fo
lyik 1976 óta. A két fél miniszterhelyettesei 
által jóváhagyott munkaprogram szerint 1981 
végére egy bányabeli, sújtólégbiztos, gyújtószik
ramentes, digitális szeizmikus műszer és bánya
beli fúrólyuk karotázs (szonda, inklinométerrel, 
azimutmérővel és kavernométerrel is kombinál
ható) mérőműszer —  mely szintén sújtólégbiz
tos és könnyen, kézben hordozható — proto
típusa elkészül. Bízunk benne, hogy ennek a 
modern műszernek sorozatgyártásával a bánya
geofizika még nagyobb lépést tesz a zavartalan
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termelést segítő és biztosító programjának meg
valósításában.

KFH megbízásából immáron két éve végzi a 
bányaföldtani osztály a KGST földtani állandó 
bizottsága egyik altémájának koordináló felada
tát. A téma célja a KGST-tagországok fekete- 
és barnakőszeneinek prognózis és minőségi tér
képeinek valamint szénvagyon-számításának 
összevont és együttes megjelentetése. Jelenlegi 
feladat a minőségi térképek szerkesztése. Az 
eddig beküldött anyagokat a szerkesztést végző 
lengyel és német kollégák nagyon jól minősí
tették, s ezért a jelenlévő — medence szintű 
anyagokat összeállító — kollégáinkat is dicséret 
illeti.

Tisztelt Elvtársak, kedves Vendégeink!

A bányaföldtani szolgálatok szerteágazó fela
datainak teljesítése mellett geológusaink érdek
lődést tanúsítanak különböző szakmai, tudomá
nyos, társadalmi testületek, intézmények mun
kái iránt is. Ők maguk is részt vesznek ezen 
testületek tevékenységében, segítik munkájukat.

Legtöbben az MFT-nél vállaltak és kaptak 
megbízásokat:

Az országos választmánynak 4 fő a tagja 
a helyi szervezetekben 1 fő elnökh.

1 fő titkár 
4 fő vezetőségi

tagként tevékenyedik.
Ezen kívül tagjai az OMBKE-nek, a hidroló

giai társulatnak, a barlangászok egyesületének, 
és a geofizikusok egyesületének is.

Geológusaink tudományos munkásságát, te
kintve több száz cikk, tanulmány, bejelentés 
jelzi a Bányászati lapok, a Földtani közlöny, a 
Földtani Kutatás hasábjain, hogy nyitott szem
mel járnak a bányákban és a külszínen egyaránt.

A tudományos fokozatok közül 1 fő földtani 
tudományok kandidátusa, 4 főnek geológus 
doktori címe, 1 főnek jogi doktorátusa van.

Társadalmi szereplésüket tekintve: párttitkár, 
párt-, szakszervezeti, KISZ-vezetőségi tagok, 
párt- és szakszervezeti bizalmiak találhatók 
tagjaink sorában.

Munkájuk és társadalmi szereplésüknek meg
felelően méltó erkölcsi elismerésben is részesül
tek geológusaink. A táblázatos kimutatás szerint 
43 fő szolgálati érdemérem (sajnos már arany is 
van közte); 96 fő kiváló dolgozó; 12 fő bányá
szat kiváló dolgozója (miniszteri); 42 fő földtani 
kutatás kiváló dolgozója (miniszteri), 17 fő egyéb 
társadalmi és miniszteri (illetve városi) kitünte
tés tulajdonosa (3. sz. táblázat).

MSZT geológusainak kitüntetései

3. sz. táblázat

Vállalat Szolgálati
Érdemérem

Kiváló Dolgozó Bányászat 
Kiváló Dolgozója

Földtani Kutatás Egyéb 
Kiváló Dolgozója

Mecsek 5 13 1 9 2

Dorog 6 8 1 3 1

Tatabánya 3 12 1 6 3

Oroszlány 4 3 — 2 2

Középdunántúl 8 11 3 7 4

Borsod 6 26 2 5 1

Nógrád 3 3 1 2 1

Várpaloía 3 4 — 2 —

Mátraalja — 6 1 2 —

Magyar Szénbányászati Tröszt 5 10 2 4 3

ÖSSZESEN 43 96 12 42 17

A bányaföldtani szolgálat létszámában van
nak olyan geológusok, illetve technikusok, akik 
kezdettől fogva a szénbányászatban tevékeny
kedtek, a szénbányászat munkáját segítették, 
vagy voltak olyanok, akik nyugdíjba vonulá
sukig fáradoztak az iparág, a geológia, a geoló
gusok érdekében, s vannak olyan fiatalabbak

is, akik később csatlakozva, a meglévő tapasz
talatokat átvéve és továbbfejlesztve együttesen 
azon tevékenykednek, hogy a bányaföldtani 
szolgálatnak mind nagyobb elismerést szerezze
nek. Mind nagyobb elismerést munkájukkal és 
eredményeikkel. Mert az eredményekre mi sem 
jellemzőbb, mint az, hogy az 1954-ben országo-
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san meglévő 1,5 mdt kitermelhető szénvagy on 
az eltelt huszonöt év alatt —  7,4 mdt kitermel
hető készletté nőtt, az időközben kitermelt 
658 mt szén ellenére is. Ebből ipari készlet 
3,5 mdt, melynek népgazdasági in situ értéke 
181,856 mFt az 1978. I. 1-i készletmérleg adatai 
szerint.

Az eredményes kutatások által bizonyított 
szénvagyonra két új bánya épül (Márkushegy, 
Nagyegyháza), kettőnek az építése a közeljövő 
feladata (Mány és Lencsehegy II.). Megkutatott 
tartalék a Bükkábrányi terület. Sikeres kutatá
sok folynak a Máza— Déli, Mány K-i, kálkápol- 
ni, a toronyi, a sajómercsei területeken, új mező
csatolások, illetve rekonstrukciók megvalósítá
sára van lehetőség (Kolontár, Balinka II., Put- 
nok).

Az eltelt 25 év alatt a bányaföldtani szolgálat 
megfelelő rangot és elismerést vívott ki magá
nak az MSZT, a vállalatok, az aknaüzemek ve
zetői előtt, akik továbbra is igénylik munkáju
kat, elvárják a tervezést és termelést segítő 
hasznos tevékenységüket.

Ugyancsak elismeri munkájukat és számít a 
további jó együttműködésre a NIM, a KFH és 
az OÁB is.

A jelenlévő geológus kollégáknak, s rajtuk 
keresztül az iparág bányaföldtani szolgálatában 
dolgozó valamennyi geológusnak, technikusnak 
és fúrásnak, az eddig végzett jó és eredményes 
munkát megköszönve az elkövetkező évekre 
pedig az iparág és a népgazdaság érdekében 
további sikereket, erőt, egészséget kívápok.
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