
DR. DANK VIKTOR Bányásznapí köszöntő

Tisztelt ünneplő közönség!

Kedves hallgatóim, vendégeink, kollégák!
Sokszor hallottuk már, ezért veszített is ko

molyságából, hogy „változó, nehéz időket 
élünk” ! A retorikailag képzettebb szónokok 
szerint: „sűrű viharfelhők toronyosodnak ha
zánk egén” ! Ezt követően a szónokok indokol
ták a vészt, elemezték a helyzetet, majd igye
keztek utat mutatni, melyhez kérték a tárgy- 
időszaki hallgatóság segítségét, aktív közremű
ködését. A nehéz helyzetnek az indoklása rend
szerint két forrásból táplálkozott:
— egyészt, hogy megváltoztak a külgazdasági 

vagy (és) politikai viszonyok, számunkra 
kedvezőtlenül alakultak a világpiaci árak, 
romlottak cserearány-viszonyaink;

— másrészt, a helyes, megalapozott határoza
tokat, a körültekintő bölcs döntéseket nem, 
vagy nem megfelelően hajtották végre . . .

Hosszú időn keresztül, a tervutasításos rend
szerben, általában ezekből a szlogenekből épít
keztek a szónokok, és viszonylag egyszerű volt 
az „útmutatás”  is, hiszen egy zárt, merev rend
szerben csupán a végrehajtást lehetett bírálni. 
A szervezeti rend és a döntésmechanizmus, be
leértve a döntést hozókat, tabunak számított. 
A paternalista államigazgatásnak megvolt a 
maga szigorú koreográfiája, melyet nem lehe
tett, nem volt tanácsos bírálni.

Ma fordított a helyzet, ma bírálatok özöné
ben élünk, a gombamódra szaporodó szerve
zetek keményen bírálják az elmúlt évtizedek 
politikáját, gazdaságpolitikáját, állami—gazda
sági szervezeteink felépítését és működését. Eb
be inkluzíve beletartozik az energiapolitika és 
ezen belül a bányászat helyzetének értékelése.

Miután a földtani kutatások során hasznosít
ható, művelésre alkalmas ásványinyersanyag- 
előfordulások megismerésére is sor kerül és mi
vei a bányászati tevékenység folyamatos és 
közvetlen földtani információ-szerzésre nyújt 
lehetőséget, érthető, hogy a geológiát, geofizi
kát, geokémiát is érzékenyen érinti a bányászat 
hullámzó értékelése. ,

Felhasználom ezt az alkalmat is, hogy né
hány olyan jelenségre rámutassak, melyek de
magógiából fakadó célraorientált törekvések 
eredményei és csak az egyes iniciáló konjüktú- 
ralovagokra nézve lehet kedvező, hasznos, sem
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a szakmának, sem a közösségnek, sem az or
szágnak nem. Miről van itt szó? Arról, hogy az 
emberiség már nagyon régóta munkamegosz
tásban dolgozik. A geológia is a bányászatból 
nőtt ki. Olyan emberek művelték, akik a föld
kéreg anyagaiból a képződés, fejlődés folyama
taira kívántak következtetni, míg mások a bá
nyászat műszaki-technológiai fejlesztését tűzték 
ki életcélul. Ezek az emberek laboratóriumok
ban, rajzasztaloknál tervező-kutatóintézetekben, 
egyetemeken dolgoznak. Főként a fejüket hasz
nálják, tehát értelmiségiek. Az új felfedezések 
azután átmennek a gyakorlatba és azokat ki
vitelezik. Termelőerővé válásukon a techniku
sok, üzemmérnökök, művezetők, munkások 
hadserege dolgozik. Termelés ez, melynek ered
ménye a termék, esetünkben bányatermék! Ha 
az értelmiségiek nem találnának ki újabb és 
újabb dolgokat, a bányákban ma is a kőbalta, 
a szarvasagancsból készített szerszámok jelente
nék a csúcstechnológiát és a munkások sem 
közlekednének autón, buszon, motorkerékpáron 
stb. Ha viszont az elméletek, tervek csak pa
píron maradnának, nincs végrehajtás, akkor 
nincs ipar és bányászat sincs. Ez ilyen szerves 
egész. Beszélhetnénk még a gazdálkodásról, 
kereskedelemről is, de most ezeket — bár fontos 
tényezőket — figyelmen kívül hagyjuk. Az is 
tény, hogy a fejlődés során az ember alkotta 
gépek, eszközök egészen a robotokig bezárólag 
egyre több fizikai munkát vesznek le az ember 
válláról. A társadalom tehát folyamatosan ala
kul, benne a termelésben részt vevők csoport
jai és azok helyzete is folyamatosan változik és 
ami a lényeg, társadalmilag átértékelődik.

Egy ilyen átértékelődési folyamatnak va
gyunk ma is részesei és szenvedő alanyai. Ez 
természetes, hiszen egyre magasabb rendű mun
kával és egyre nagyobb szellemi tartalommal 
előállított termék lehet csak sikeres a piacon. 
Ezért érthetetlen és felesleges, egyúttal káros a 
termelésben résztvevők szembeállítása egymás
sal! A földtani kutatók, geológusok, geofiziku
sok, bányamérnökök nem lehetnek ellenségei 
a bányában dolgozó munkásoknak és viszont! 
Ezt a belső ellentétszítást abba kell hagyni, 
nem kell figyelembe venni! Elég sok támadás 
éri a bányászatot kívülről. Ezeket a bírálatokat 
úgy kell szelektálni, hogy melyek azok, ame
lyek nem a bányászat hibájára vonatkoznak, 
ezek nem vállalhatók, de azokat, melyek in
dokoltak, érdemes megszívlelni.
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Mostanában több olyan megállapítás hall
ható, olvasható, hogy a II. világháborút követő 
ipari — ezen belül bányászati — fejlesztési 
koncepció alapvetően elhibázott volt. E som
más megállapítások azonban — gondolom — 
nem támaszkodhatnak alapos elemző munkára, 
mert nem ismeretesek azok az elemzések, me
lyek szerint a háború utáni magyar gazdaság
nak milyen forrásokból állt volna valuta a ren
delkezésére, melyből a porosz vagy a Ruhr- 
vidéki szenet megvásárolhatta vona. Eltekintve 
az iparfejlesztéstől, az ország kontinentális ég
hajlata is megkövetelte mindenkor a lakosság 
és a középületek fűtőanyaggal, elektromos 
energiával való ellátását.

Egy másik gondolat ezzel kapcsolatban azt 
veti fel, hogy voltaképpen korábban — évszá
zados időintervallummal mérve — is voltak 
ércbányáink, szénbányáink, sóbányáink, az 
építkezésekhez és a talajjavításhoz, a gátépí
téshez és a malomiparhoz, az útépítésekhez és 
a közlekedéshez (és még sorolhatnám mi min
denhez) egyaránt mélyművelésű és felszíni bá
nyák szolgáltatták a nyersanyagot. A bányatu
lajdonosok meg tudtak élni — és nem is rosz- 
szul. Ügy gondolom, hogy a fejlesztések ará
nyai—irányai és üteme körül lehet az a prob
léma, melyet vitatni és bírálni lehet, továbbá 
elmarasztalható az a rugalmatlanság, mely a 
megváltozott piaci és környezeti változásokkal 
szemben mindmáig terjedően tapasztalható.

Tény viszont az, hogy az elmúlt évtizedek 
szisztematikus, tudományos alapozottságú föld
tani vizsgálatai következtében jelentősen meg
nőttek ismereteink a hazai földkéreg anyagára, 
szerkezetére, kialakulására, fejlődésére vonat
kozóan. Ennek eredményei éppúgy hasznosít
hatók a mezőgazdaság, mérnökgeológia, építés
földtan, hidrogeológia, környezetgazdálkodás 
tekintetében, mint a hasznosítható ásványi 
nyersanyagok feltárása útján a bányászat vo
natkozásában. Szinte valamennyi hasznosítható 
ásványi nyersanyagkészletünk — néhány kivé
tellel — a II. világháborút követő földtani ku
tatások nyomán jelentősen megnövekedett 
(szén, lignit, kőolaj, földgáz, bauxit, színesér
cek, építőipari anyagok) sőt új, korábban nem 
ismert nyersanyagok (zeolitok, aginitek) felfede
zésére is sor került.

Ügy gondolom, hogy a súlyponti területek 
kialakításával, a súlypontok áthelyezésével és 
időbeni reagálással, a megváltozott társadalmi, 
gazdaságpolitikai viszonyok és az ehhez kap
csolódó szociálpolitikai gondok kezelése terén 
voltak és vannak nyilvánvaló hiányosságok. 
Nem a kutatás és bányászat területén, a végre
hajtásban dolgozók számlájára írandó annak a 
helyzetnek és koncepcióknak a kialakulása, 
mely egyszer a széncsaták hőseit, az ipar ke
nyerét, a fekete gyémántot termelőket sarkall
ta mind nagyobb teljesítményekre, majd szor
galmazta a bányák bezárását és a korlátlan 
szovjet olajimport lehetőségének tévhitében,
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mindent a folyékony aranyra épített. Az első 
olajárrobbanást követően, a fejlett országokban 
a takarékosságra törekvés mellett újra elővet
ték a szenet, nálunk viszont tovább folyt a 
szénhidrogénbázisú létesítmények beruházása. 
Az ezt követő fejlesztési elképzelések sűrűn 
váltották egymást a lignit, a mélyművelésű szén 
és az atomenergia, majd a vízienergia vonatko
zásában, melyhez az alapanyag mindenütt ren
delkezésre állt. Megszülettek a gigantikus mé
retű bányászkodás tervei és munkálatai, a már 
akkor gazdaságtalan bányák további támogatást 
élveztek és a karsztvízkérdést is gyakran csupán 
szivattyúzási problémaként kezelték.

Az emberiség, a társadalom pedig egyre in
kább felfigyelt a környezetében végbemenő fo
lyamatokra és így a bányászkodás káros kiha
tásaira is. A nyersanyagtermelés egyre inkább 
ipari-gazdasági-környezeti-társadalmi komplex 
problémává alakult. Az árak a különböző elvo
nások — támogatások rendszerében irreálisabbá 
váltak és a műveleti — nagyságrendi elképzelé
sek sem igazodtak esetenként a nyersanyag-elő
fordulások geológiai-hidrogeológiai viszonyai
hoz.

Kétségtelen, hogy a legnehezebb helyzetben 
ma a szénbányászat van. Délen a feketekőszén 
jelentős készletei ellenére nem tudott kialakul
ni a települési viszonyokhoz igazodó gazdaságos 
tevékenység, de az exporttörekvések sem ke
rültek engedélyezésre! Uránbányászatunkat a 
külső körülmények is sújtják (áralakulás, szer
ződések, katonai leszerelés), de ennek gazdasági 
kihatásai már korábban éppúgy ismertek vol
tak, mint az állam által a bányákra testált inf
rastruktúra (üzletek, utak, kulturális, sportléte
sítmények) létesítési és fenntartási igénye, 
mely egyáltalán nem effektive a bányászat pro
filja.

A középhegységi barnakőszénbányászat szá
mos problémája közül talán leginkább az el- 
méretezést, a nyereségszétosztást, a. környezeti
természeti tényezők nem kellő respektálását és 
esetenként a helytelenül érvényesített lokál
patriotizmust említhetném. Nem lehet egy
ségesen az eocénprogram kudarcáról beszélni. 
Egyrészt mert nemcsak eocénkorú szeneket bá
nyásznak itt (Veszprém), másrészt mert voltak 
és vannak gazdaságosan működő bányák is 
(Oroszlány, Balinka, Dudar stb.). Ha azt mond
juk, hogy Tatabánya és környéke területén 
voltak problémák és gazdaságtalansággá fajuló 
gondok, akkor járunk közel az igazsághoz. Nem 
lehet elfogadni azt a szemléletet és ennek nyo
mán kialakult gyakorlatot sem, hogy „annyi 
vizet szivattyúztunk ki, amennyi szükséges” . 
Nem lehet, mert mind a szén, a bauxit, a 
karsztvíz is a nemzet tulajdona, melyet haszná
latra, művelésre adott át az egyes vállalatok
nak, mely után nem is mindegyik és nem is 
egyenlő feltételek mellett fizetnek (nem fizet
nek) járadékot. Ilyen körülmények között hosz- 
szú ideig nem volt — nem lehetett mód racio
nális értékelésre.
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Gond van az ércbányászat és az ásványbá
nyászat területén! Kis mangánérctermeléstől 
eltekintve ma valójában nincs színesérc-bányá- 
szatunk. A probléma itt közismert, a tőkesze
génység és a partner hiánya. A szerkezetvál
tási törekvések ezen a téren dicséretesek, de 
sajnos regulációs és környezetvédelmi problé
mák nehezítik ezek megvalósítását.

A bauxitbányászatban jelentkező nehézségek 
közül a karsztvízgazdálkodást és a világpiaci ár
ingadozásokat említhetem, melyek sajnos nem 
voltak szinkronban, amennyiben amikor relatí
ve kedvező az alumíniumár, akkor kell a bá
nyászatot környezetvédelmi okokból abbahagy
ni egyes helyeken.

De nem mentes a problémáktól a legnagyobb 
ipari adófizető, az olajipar sem. A szabályzók 
és az elvonási rendszer, valamint a szervezeti 
és belső érdekeltségi szabályzók disszonanciája 
komoly gondokat okoznak ennek a szektornak 
is.

Nyilvánvaló, hogy a meghirdetett piacgaz
dálkodás ill. a piac szerepének érvényre jutta
tása számos területen kemény feltételeket je
lent majd. Az állami irányítás folyamatos ki
vonulása a vállalati szférából, eddig szokatlan, 
bonyolult helyzeteket és szociálpolitikai problé
mákat jelent, amelyeknek megoldása viszont 
már nem lehet vállalati feladat.

Volt módunkban az USA-ban megrendezett 
28. Geológiai Világkongresszus alkalmával ta
pasztalni, hogy hazánk iránt megnőtt az érdek
lődés az ásványi nyersanyagok közös kutatása, 
művelése, vagy az ilyenfajta jogosítványok bér
beadása iránt. Mai szóhasználattal élve a műkö
dő tőke bevonásával ill. bevonulásáról van, ill. 
lehet szó. Ezzel kapcsolatban hazai szakmai kö
rökben (geo- és gazdasági körökben egyaránt) 
felvetődött az a kérdés, hogy vajon az ország
nak nem érné-e meg önállóan foglalkozni ezek
kel az ügyekkel? Ügy tűnik azonban, hogy 
nemcsak a beáramló tőke, hanem a vele egy- 
időben érvényesülő irányítási rendszer, mun
karend és fegyelem, valamint a technika-tech
nológia és marketing az, ami várhatóan hasz
nosan meghatározó.

Ebben a vonatkozásban azonban az érvény
ben lévő meghaladottá vált törvények (bánya- 
törvény) és rendeletek ma még gátló tényező
ként szerepelnek.

A jelenlegi törvény kimondja, hogy az ás
ványkincsek összessége az állam, a nemzet tu
lajdona. Olyan nemzeti vagyon, melynek kiter
melési, kutatási jogát az állam vállalatokra, vál
lalkozókra átruházza és a termelvény értékesí
tése után járadékot szed. Ez a monolitikus, 
tervutasításos gazdasági rendszerben csak el
mélet volt, egyrészt mert csak állami vállala
tok végezhettek bányászkodást (néhány szövet
kezeti homok-, agyagbányától eltekintve), más
részt mert a bányavállalatok jelentős hányada 
nem fizetett járadékot és elbírálásuk som azo
nos szempontok szerint történt. Legnagyobb 
adófizető jelenleg is az OKGT, a MAT részben

kedvezményezett, a szénbányák pedig egyálta
lán nem fizetnek járadékot.

A potenciális partner először is a tulajdonos
sal óhajt tárgyalni és tájékozódni a megvásáro
landó objektum gazdasági helyzetéről. Ez vi
szont ma még nem kellően tisztázott a gyakor
latban. Elméleti megfontolások viszont bőven 
akadnak.

Néhány gondolat ezzel kapcsolatban rávilá
gít a jelenlegi problémákra.

A föld- vagy az ásványvagyon árát, a vállal
kozási hasznosítás lehetősége szabja meg. Olyan 
országokban, ahol a hatékonyság alacsony, 
azokban ezeknek az ára is kevesebb, és viszont.

A bányajáradék mértéke függ az ásványi 
nyersanyag minőségétől, annak kitermelési 
költségeitől. Ezt a nyersanyagkincs térbeli hely
zete, geológiai viszonyai, méretei is befolyásol
ják. Általában eddig ezekkel a tételekkel szá
moltak. Ma, és méginkább a jövőben, ameny- 
nyiben a megvalósuló piaci feltételek meghatá- 
rozóakká váltak, azaz nagy szerepet kap a ke
reslet és a kínálat, vagyis az a körülmény, hogy 
a kitermelt bányatermékért milyen árat lehet 
elérni, megváltozik a helyzet. Valódi piac ese
tén a konkurenciával is számolni kell, mert an
nak jelenléte is jelentősen hat az árak alakulá
sára.

Egy telephely, üzem stb. ára vagy bére attól 
függ, hogy a fentiekben vázolt körülmények fi
gyelembevételével milyen hozamú vállalkozás
ra nyújt lehetőséget. Ebbe belejátszik — piac- 
gazdálkodás esetén — az is, hogy a potenciális 
vevők, vállalkozók közül melyik lát legtöbb le
hetőséget benne és így ki ígéri érte a legtöbbet.

Ma még talán újdonságnak hat a régi megha
tározásokhoz szokott füleknek, hogy a vagyon 
fogalmához nemcsak az épületek, gépek, pénz 
stb. tartozik, hanem az emberi tudás, az „em
beri tőke” . A vállalat vagyonát tehát emberei
nek kvalifikáltsága és eredményes munkássága 
is fémjelzi. Szabad piacokon nagy figyelemmel 
kísérik az egyes vállalatokat irányító meghatá
rozó személyzetet, a menedzsereket, a szakem
bereket és ezek oda- vagy eláramlását a tőzsdén 
pozitívan-negatívan értékelik, jegyzik. Teszik 
ezt annak ellenére, hogy kiváló konstruktőrök, 
kutatók, menedzserek távozásával, jövetelével a 
klasszikus értelemben vett leltári vagyon nem 
változik. De különválik a tőzsdei értékelése, 
mert amíg a vagyonérték a vállalati vagyonki
mutatásokban jelenik meg, addig a tőkeértéket 
a részvények vagy a vállalat eladási áraiban 
határozzák meg. Ebben benne van az a várható 
jövedelem, ami bizonyos időintervallumra vo
natkozóan előrevetíthető, tehát a vállalkozás jö
vőbeni sorsának alakulása. Ha a vállalkozás 
nem sikeres, nincs nyereség, nincs osztalék, a 
befektetés nem térül meg, vagy elmulasztották 
a szükséges innovációt, a piaci helyzet kedve
zőtlenül alakul, akkor a vállalkozás tőkeértéke 
romlik, s ez a tulajdonos vesztesége.

Miután a bányavállalatok jelenleg állami tu
lajdonban vannak, így ez a veszteség az egész
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társadalom veszteségét jelenti és egyúttal csök
ken a nemzeti vagyon tőkeértéke is!

Az alapanyag-termelés, bányászat, kohászat 
jellemző sajátossága volt korábban, hogy hosszú 
idejű tőkelekötést igényelt a vállalkozás. Válto
zatlan kapacitást feltételezve, ha az értékrend 
stabil volt, akkor a vállalkozás termelékenysé
gének növelése esetén, jobb gazdasági eredmé
nyeket érhetett el. A gyorsan változó mai világ
ban a termelésbe fektetett tőke gyorsan veszít 
értékéből, különösen, ha új versenytársak is 
megjelentek.

Akik elmulasztották az innovációt, a piachoz 
alkalmazkodást, a gazdaságtalan résztevékeny
ségek felszámolását, a szerkezetváltást, a vál
lalkozás megújítását, azok elvesztik tőkeértékü
ket és eladhatatlanná válnak. Ez a helyzet ak
kor is fennáll, ha a kimutatott könyv szerinti 
vagyonérték nem csökken.

Lényeges tehát az értékelésnél az ásványkin
csen, a berendezésen, létesítményen kívül a 
szakszemélyzet adta vállalkozási lehetőségek 
felmérése és ennek alapján történő piacorientált 
vállalati irányítás.

Ha hiányzik a vállalkozás, akkor a tőke érté
két veszíti, és tőkehiány lép fel. Ma nálunk ez 
a helyzet állt elő, de a tőkehiány nem oka, ha
nem következménye az elmaradó vállalkozások
nak. Ez nem orvosolható pénzzel (kölcsönökkel) 
akkor, ha a vállalkozások továbbra is lefojtot
tak maradnak. (Különböző szabályzók, elégte
len hozamok, érdektelenség.)

Mindezeket azért volt szükséges elmondani, 
mert a korábbi gyakorlattól eltekintve nem 
pénz, segély szükséges elsősorban — alátá
masztva azt az ősi kínai mondást, mely szerint 
ha egy éhezőn valóban segíteni akarsz, ne halat 
adj neki, hanem tanítsd meg halászni.

Nos, úgy tűnik, hogy mi ettől a „halászattól”  
szoktunk el vagy meg sem tanultuk — életko
runktól függően. Ezt tapasztaljuk a külföldi 
kongresszusokon, külföldiekkel, vagy külföldre 
került volt egyetemi társainkkal folytatott be
szélgetéseink során. Nem sok fogalmunk van a 
vállalkozásról, a szövetkezésről, a kooperációról, 
a közös munkákról nemzetközi porondon és a 
haszon felosztásának, az osztozásnak módozatai
ról. A piac törvényei pedig irgalmatlanul ke
mény küzdelmeket tesznek lehetővé, legitimál
ják azokat a taktikai húzásokat, melyek koráb
ban nálunk törvénytelennek, legalábbis tisz
tességtelennek minősültek. Ugyanakkor a vál
lalkozók fa vállalatok, company-к, holdingok, 
részvénytársaságok), és a vállalatok közötti har
cok eredményeként bekövetkezett egyéni prob
lémákat a kormányzati vezetés oldja meg, gyak
ran olyan jól megkötött szociális védőhálóval, 
melynek alapján a munkanélküli segélyből ko
csit is lehet tartani és nyaralni Magyarországon 
és gyakran az illető saját akaratából és érdekei
ből kifolyólag marad meg a munkanélküli stá
tusban.

Mi geológusok, akik ismerjük a nemzetközi és 
a hazai ásványi nyersanyagviszonyokat, az itt
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honi készletekről valós összehasonlítási alappal 
rendelkezve, reálisan tudunk értékelni, már ami 
a földtani vonatkozásokat illeti.

Tudjuk, hogy a legnagyobb hasznot hozó 
szénhidrogén-bányászatunkat megalapozó kő
olaj-, földgáztelepeink a világkategória kicsi 
szektorába tartoznak zömmel, és csak Algyő és 
Nagylengyel éri el a közepes minősítés alsó szé
lét. Az össztermelésünk nem sok, de ennek 
ellenére a KGST-országok között SZU és Ro
mánia után a 3. helyet biztosítja számunkra. 
Bárhogyan is alakuljon a világpiaci ár, egy évi
2,0 Mt-s fekete-, 0,8 Mt-s fehérolajtermelés, 7,0 
—7,5 G m? földgáztermelés kiesése, azaz ke
ményvalutáért történő megvásárlása, szinte 
megoldhatatlan feladat elé állítaná a gazdasá
got. A tárgyidőszaki szabályozási és elvonási 
rendszer azonban ennek az ágazatnak sem ígér 
fényes jövőt.

Bauxitbányászatunk — mint ismeretes — 
karsztbauxitokat termel, melyek szeszélyes mé
retűek és megjelenési formájú előfordulások
ban vannak jelen. Szakemberek mondják, ha 
nem Magyarországon, ilyen infrastruktúra mel
lett kellene művelni, akkor nem érné meg a 
bányászatot. Teljes 2,5—3,0 Mt/év termelésének 
pótlását teljes mértékben ma nem lehet elkép
zelni.

Szénbányászatunk fejlődését az ipar, a közle
kedés, az elektrifikáció befolyásolta. Mecsek- 
környéki feketekőszén-bányászatunk első fo
gyasztója a Duna Gőzhajózási Társaság volt, 
majd később, mint kokszolható alapanyag vált 
jelentőssé.

Barnakőszén-vagyonúnk régóta művelés alatt 
áll és sokáig a szén (szemben az ércekkel és a 
sóval) nem is számított állami monopóliumnak. 
Akié volt a terület, azé volt a szén és a bánya 
— hasznán osztozott az államkincstár is a tu
lajdonossal. A szénbányákhoz járulékos ipari 
tevékenység, brikettgyár, kokszgyár, erőművek 
stb. is tartoztak. Komplex tevékenységből szár
mazott a haszon. Megszívlelendő lenne ez a ver
tikumban való gondolkodásmód ma is! A régi 
részvénytársaságok külföldi tőkével is dolgoztak 
és akkoriban elég jól prosperáltak is. A bányák 
nem voltak gigantikus méretűek és termékeik
nek a külföldi importtal is (porosz, lengyel, né
met, sziléziai stb. szenek) versenyezniük kellett. 
Évszázada nem volt ismeretlen fogalom a bá
nyavíz, és a vízbetörések sem, sőt egyes bányák 
végérvényesen is víz alá kerültek. Az új bá
nyák nyitása viszont lehetőséget adott a kom
penzálásra.

Lignitvagyonunk még jelentős tartalékokkal 
rendelkezik, amennyiben szükség van újabb 
erőmüvek ilyen alapú létesítésére. Barnaszén- 
vagyonúnk, hasonlóan a szénhidrogén-előfordu
lásainkhoz, nem nagyméretű, nem is nyugodt 
településű, esetenként karsztvíznívó alatti tele
pekben fordul elő.

Feketekőszén-telepeink vékonyak, bonyolult 
felépítésűek, mélyen fekvőek.
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Uránbányászatunk, a kormányzati döntés 
alapján, befejezésre van ítélve. Az érc gyenge, 
mélyen van, művelése nem gazdaságos. Köztu
dott geológiai körökben, hogy ehhez az évtize
deken át titkosan kezelt területhez a hazai föld
tani irányításnak vajmi kevés hivatalos köze 
volt.

Napjainkban ilyen fontos döntések után, köz
ben és előtt áll a magyar gazdaság á bányásza
tot illetően. Vannak kérdések, melyekhez már 
megszületett a döntés és vannak problémák, 
melyek megoldása a jövő feladata. Ügy gondo
lom, hogy minthogy ásványi nyersanyagimpor
tunk zöme energetikai és az energetikának is az 
egyik fő gondja a szükségletek maradéktalan 
kielégítése, érdemes lenne esetenként megvizs
gálni a helyzetet, majd szélesebb körben tájé
kozódva, komplex értékelés alapján dönteni.

Az esetenkénti vizsgálat eldöntené egy-egy 
adott területre, bányára, aknára vonatkozóan a 
gazdaságosságot, a kitekintő komplex értékelés 
pedig tartalmazná a helyettesítő anyag bekerü
lésének mérlegelését, valamint azt, hogy mely 
ágazatok képesek kitermelni gazdaságosan az 
importhoz szükséges devizát, de azt az elemzést 
is, mely összevontan értékeli az alapanyag és a 
magasabb feldolgozottságú termék, átalakítási 
termék (villanyáram) közötti összefüggéseket.

Lényeg az lenne, hogy értékelésre kerüljön, 
mire van szükség és igény, és melyek a jövő 
trendjei, rendezett koordináció és érdekeltség
kiegyenlítéssel kellene összhangot teremteni a 
„népgazdaságilag hasznot hozó és szükséges” , 
ámde a vállalatnak nem kifizetődő tevékenysé
gek között. Persze arra is számítani kell az irá
nyításnak, hogy a létszám, a tervezhető élő
munkavolumen nem feltétlenül a számítások 
szerint alakul majd, hanem a leépítésre ítélt 
objektumoknál és környezetünkben esetleg a 
kívántnál gyorsabb ütemben történik az elván
dorlás, és az utánpótlás hosszú időre ellehetet
lenül. Nem követhető az elmúlt évtizedek gya
korlata, amikor is 1968-ban szénbányászati le
építések voltak, a hetvenes években új bánya- 
nyitási dömping és a bányászok szabadidejének 
teljes igénybevétele a termelési tervek teljesí
tése ül. túlteljesítése érdekében. Az ilyen intéz
kedések rontják az irányítás szavahihetőségét 
és devalválják a munkahelyet, szakmát és a fe
lelősségérzetet is egyaránt.

Gond az intézkedések nyomán kialakuló szo
ciális problémák kielégítő módon történő keze
lése, vagy legalább annak ígérete, A jellegzete
sen helyhezkötött, települt szakmának problé
máit a körzet, megye, város nem tudja megol
dani, nem beszélve arról, hogy a helyzet, ami 
előállott, az a korábbi állami-kormányzati irá
nyítás alapján alakult ki, akár az ominózus 
eocénprogramot, akár a liászprogramot, akár az 
erőműfeljesztési, rekonstruálási koncepciót, 
vagy a két olajárváltozás okozta szituációval 
kapcsolatos magatartást és reagálást tekintjük.

Mi, geoszakemberek tudjuk, hogy nem a kuta
tók igényelték a szovjet fúróberendezéseket az 
eocénprogram gyorsabb megvalósítása érdeké
ben, hiszen ez szakmailag, erkölcsileg és mun- 
kaalkalmilag egyaránt konkurenciát jelentett a 
magyar kutató-fúrógárdának. Ugyancsak köz
ponti elhatározás alapján született utasításcso
mag szabta meg az egyes energetikai nyers
anyagok felhasználási terrénumait. Mikor, mi, 
hová kell! Volt idő, amikor az olaj és gáz erő
művi felhasználása kezdte kiszorítani a szenet. 
Azután rájöttek, hogy ez pazarlás, mert ezeket 
az anyagokat feldolgozva sokkal nagyobb hatás
fokkal lehet hasznosítani. Ki lett mondva, hogy 
a lignit és a gyengébb minőségű „erőművi szén”  
az erőművekbe! Mind nagyobb hányadban vált
sa ki onnan a szénhidrogéneket. Es közben meg
épült és működésbe lépett a paksi atomerőmű.

A gyakorlat azonban mást mutat, a lakosság 
kapja a gyenge minőségű szenet és lignitet, a 
gáz változatlanul eltüzelésre kerül jelentős 
mennyiségben az erőmüvek kazánjaiban. Köz
ben szigorodtak a gazdasági és környezetvédel
mi feltételek is. A bicskei erőmű jobb, hogy nem 
épült meg — bár el se kezdték volna -—, 
mert ma nem lenne szén, amivel táplálnák, 
mivel Nagyegyháza, Mány nem ad szenet. A 
lignitből van elegendő. Még két Gagarin nagy
ságú erőmű telepíthető lenne erre a kincsre. 
Igaz, a jelentős mennyiséget igénylő létesítmé
nyek nagy külszíni bányák telepítését tennék 
szükségessé a Mátra tövében és a működő erő
mű környezetvédelmi beruházásai is drágítanák 
a vállalkozást, továbbá a rekultivációnak és a 
munkagödör-visszatermelésnek folyamatosan 
szabályozottnak és esztétikusnak kellene len
nie. Az energiaigény-többlet kielégítésére ter
vezett paksi atomerőműbővítésnek is vannak 
akadályai. A működő erőmű földtani-szeizmoló
giai vizsgálatait is utólag végezték el, és azóta is 
vita van ekörül. Tudományos vita. Gond van a 
sugárzó hulladékok elhelyezésével. Ha a mosta
nival gond van, a tervezett, még egyszer annyi 
új kapacitás megépítése esetén, még egyszer 
annyi gond lesz a még egyszer annyi veszélyes 
hulladék elhelyezésével, nem beszélve arról, 
hogy három évtized után az erőmű maga is 
„hulladékká”  válik.

Nyilvánvalóan nagy szerepe van és lesz a jö
vőben a takarékosságnak, mert köztudott, hogy 
hazánk azonos érték előállításához 30—40%-?caZ 
több energiát használ fel, mint a fejlett ipari 
országok. Ehhez jön a járműpark és a lakossági 
eszközök, berendezések (gáz, villany, benzin, 
gázolaj) avültsága, korszerűtlensége és többlet- 
fogyasztása. Már korábban felmerült a gáztur
binák telepítésének gondolata, de más rendező
elvek erősebbek voltak és nem került ez a 
szisztéma megvalósításra. Ma újra napirenden 
van és egyre több támogatóval rendelkezik a 
gázturbinakoncepció. Ugyanakkor nem látszik 
kielégítően megoldottnak a bányák, a gazdaság
talan bányák bezárása során felszabaduló mun
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kaerő elhelyezése, szociális gondjaiknak megol
dása.

Nem vagyunk gazdasági még inkább nemzet
közi pénzügyekben jártas szakemberek, geotu- 
dósok vagyunk! De úgy tűnik, hogy a nemzet
közi értékelés alapján bevezetett gazdaságossági 
ítéletek addig nem lehetnek reálisak, míg a fo
rint nem konvertibilis. Az importot biztosítani 
hivatott mai magyar export — a kiszállítás tár
gyát képező árutól függően — 90—150 Ft-ért 
„termel”  ki 1 USD-t. Ugyanakkor a gazdasági 
megítélés alapjául szolgáló bázisadat 1 USD-t 
70 Ft-tal hoz kapcsolatba, és ennek alapján szá
mított kőolajárból kapja eredményeit.

Érdekes módon a szabadpiaci országokban, 
ahol az energiahordozók versenye nyilvánvaló, 
mégis létezik nemzeti bányászat, így szénbá
nyászat is. Angliában a működő bányák számát 
közel 50°/o~kal csökkentették, de a termelt szén
mennyiség csak mintegy 20°/(,-kal lett kevesebb. 
A veszteséges bányák megszüntetésével egyide
jűleg új bányákat nyitottak és a meglévőket 
korszerűsítették. A veszteséget fokozatosan szá
molják fel.

A Német Szövetségi Köztársaságban szintén 
támogatják a hazai szénbányászatot, miután 
meghatározták a hazai energiahordozók szere
pét ellátásbiztonsági, stratégiai, szociálpolitikai 
stb. szempontok alapján.

Nálunk a 18 Mrd $ btto adósságállománynak 
az eocénprogram 1%-üí sem teszi ki. Mi van a 
többi 99^/o-kal?

Végeredményben befejezésül azt állapíthat
juk meg, hogy a bányászat valamennyi ágaza
tát és egy ágazaton belül is az egyes bányákat, 
munkahelyeket külön-külön kell értékelni. Nem 
szabad általánosítani! Azokat a bányákat, mun
kahelyeket, melyek nem hoznak eredményt, 
gazdálkodásuk, tevékenységük veszteséget hoz 
a társadalomra, meg kell szüntetni. A dolgozó
kat át kell csoportosítani, vagy átképezni, vagy 
kedvezményes nyugdíj- és egyéb lehetőségek
ben részesíteni. Nem kívánható, hogy a társada
lom évi 10 milliárd forint nagyságrendű vesz
teséget térítsen évente a bányászat veszteséges 
munkahelyeinek fenntartása érdekében. Egy kis 
fejszámolás és világossá válik, egyrészt, hogy az 
ezres nagyságrendű, érintett bányászlétszámnak 
csak egy hányada (kisebb hányada) a közvetlen 
szénfronton, vájvégen dolgozók létszáma. De az 
is világossá vált, hogy a korábban már köztu
dottan régen (egyes bányavállalatok 20 éve) 
veszteséges tevékenységek mesterséges fenn
tartása, létének „megfinanszírozása”  akár a ki
sebb szénbányászati közösség befizetéseiből, 
akár és túlnyomórészt a közösség zsebéből kivett 
pénzekből, nem bizonyult helyes és ésszerű gaz
daságpolitikának. Mint ahogy a fejlesztésekre 
felvett kölcsönök sem eredményt hozó, lukrativ 
vállalkozásokba lettek invesztálva. Ehhez járult 
a kapkodás, a blöffölés és a valóság elkendőzé

se. Ahhoz, hogy ebből a nehéz helyzetből kisza
baduljon a szénbányászat, radikális intézkedé
sekre van szükség, az egész bányásztársadalom 
érdekében. A gazdaságos terrénumokat hagyni 
kell fejlődni és nem szabad őket olyan súlyos 
elvonásokkal megkopasztani, hogy ezekből az 
elvonásokból támogatott, életben tartott bányák 
sorsára jussanak. Meg kell vizsgálni a gazdasági 
szabályozást éppúgy, mint az alkalmazott mű
velési mód technikáját, méreteit és alkalmassá
gát a helyi geológiai-hidrogeológiai viszonyok
hoz. Nem árt tanulmányozni az érdembeni bá- 
nyászlétszám-arányt az egyébhez viszonyítva. 
A világpiaci és belső árak, és még sok szempont 
jön itt számításba. De ha valóban gazdaságta
lannak ítéltek meg egy bányát a komplex vizs
gálatok alapján, akkor azt meg kell szüntetni. 
Kárt okozó tevékenységért ne kockáztassa sen
ki sem az életét, testi épségét!

Rendhagyó tehát kissé az 1989. évi 39. bá
nyásznap. Nem csak az önfeledt, felszabadult 
ünnepi vidámság, a kitüntetések, jutalmak át
adásának napja ez, hanem az aggodalomé! Ag
godalom a jövőért. Es jogos ez az aggodalom, 
mert a vezetés már korábban néhányszor hibás 
döntést hozott a fejlesztés arányai-irányai, a 
kölcsönök hovafordításának meghatározása te
rén, amiről a bányászok nem tehettek, de érez
ték a következményeket.

Most, véleményem szerint nem szabad többé 
hitegetni, ígérgetésekkel félrevezetni ezt a be
csületes, bátor embercsoportot!

Mi, a geotudományok művelői, geológusok, 
geofizikusok segítsünk a földkéregben, a hasz
nosítható ásványi előfordulásokban tájékozódni 
a bányászoknak, hogy meg tudják találni a való
ban gazdaságos bányászati lehetőségeket. A 
gazdaságtalannak minősülő bányászkodás felha
gyása a mi szakmánkat is érzékenyen érinti, hi
szen mind a kutató, mind a művelő részlegek
nél vannak kollégáink, geológusok, geofizikusok, 
akik helyzete szintén bizonytalanná vált. Az ő 
problémájukat is meg kell oldani.

Tisztelt ünnepi közönség! Kedves kollégák!

Ha a kutatások eredménnyel járnak és köny- 
nyebben hozzáférhető nyersanyagok válnak is
meretessé, ha a pazarló gazdálkodást felváltja a 
józan takarékosság, ha a tárgyaknak és anya
goknak lesz valódi értékük és hozzáidomuló 
áruk, ha lehet vállalkozni és az eredményes vál
lalkozásokat nem fojtják el a túlszabályzók, ha 
figyelembe veszik a környezetgazdálkodási kí
vánalmakat, és megfelelő technikát és mérete
ket alkalmaznak (kerülve a gigantomániát), ha 
megbecsülik a jól dolgozó bányászokat és a di
nasztiák kialakulását nem tekintik munkahelyi 
összeférhetetlenségnek, ha a bányamunka sze- 
retete, szenvedélye nem leértékelt és gúny tár
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gya, ha megszabadul a bányászat az irányítás 
szövevényétől és felveheti a számára gazdaságos 
és az ország számára hatékony alakzatot, ha a 
koncepció nem az „évszakokkal” változik . . . 
Ha . . .!, akkor megvalósulhat a gazdaságos ha
zai bányászat, hiszen a klímánk kontinentális, 
télen továbbra is hideg lesz, villamos áram az 
iparnak és a lakosságnak egyaránt szükséges, 
közlekedni, építkezni, utat-vasutat építeni aka
runk, fejleszteni akarjuk az infrastruktúrát és a 
szolgáltatásokat! Mindehhez olaj, gáz, szén, ér

cek, ásványi nyersanyagok, építőipari nyers
anyagok, talajjavító anyagok szükségesek. De 
szükségesek a geológiai, geofizikai vizsgálatok, 
az alapkutatásoktól kezdve a bányageológiáig- 
geofizikáig!

A józan megítélésekben bízva és azokat tá
mogatva kívánok minden érintettnek a 39. bá
nyásznap alkalmával eredményes munkát, jó 
egészséget és

Jó szerencsét!
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