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Gondolatok a bányageológiai tanácskozáshoz 
Tóha Jenő 

Tisztelt Ankét! 

A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezete nevében 
őszinte örömmel üdvözlöm az ország különböző területeiről összesereglett bá
nyageológusokat. Külön tisztelettel üdvözlöm dr. D A N K Viktor elvtársat, a 
Magyarhoni Földtani Társulat elnökét. 

Ankétunk a Magyarhoni Földtani Társulat nagyrendezvénye, amelynek szer
vezési munkáit az Általános Földtani Szakosztály és a Déldunántúli Területi 
Szervezet végezte. 

Tisztelt Ankét! 

Nagy nap ez a mai, hiszen a bányageológia művelői először találkoznak or
szágos szintű fórumon, hogy meghallgassák egymást, kicseréljék nézeteiket, 
tapasztalataikat. 

A geológia tudományának a bányászathoz, ipari termeléshez legközelebb 
álló szakága — a bányageológia — régebbi múltra tekinthet vissza. Nagyszerű 
elődök dolgoztak hosszabb-rövidebb ideig egy-egy bányavállalat geológusaként 
már a felszabadulás előtt is. A felszabadulás után, lassan negyedszázada, állami 
előírásként hoztuk létre a bányavállalatoknál a kötelező és szervezett bánya
geológiát, ami önmagában is e szakma fontosságát rögzíti. Az eltelt csaknem 
25 év a bányáknál is elismerést és megbecsülést hozott mind a földtani tudomá
nyoknak, mind a szűkebb tárgyú, de konkrétabb célú bányageológiának. 

Ebben a körben jól ismert, hogy a földtannak milyen kapcsolata van más 
tudományágakkal. Àz a kapcsolat, egymásrahatás, mely a geológiát a többi tu
dományággal összeköti, talán a legerősebben érvényesül a bányaműveléshez 
való viszonya esetében. 

A bányaműveléshez ismerni kell azokat a természeti körülményeket, amelyek 
között a hasznosítható ásványi nyersanyag előfordul. Enélkül biztonságos és 
gazdaságos termelést végezni nem lehet. Ezeknek a körülményeknek a vizsgá
lata a legnagyobb mértékben földtani feladat. A megismerésen túlmenően azon
ban a bányageológusok kötelessége a földtani ismereteket a termelés irányítása 
érdekében alkalmazni. 

A mai bányászati termelés természetesen nemcsak a bányaművelés és a geo
lógia, hanem más — geofizika, bányagépészet, bányamérés stb. — szakmák 
együttes tevékenységének, közös munkájának eredménye. Ezek mindegyikének 
meghatározott szerepe van a termelési feladatok megoldásában. A szakmák ré-
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szesedése lehet eltérő arányú, de mindegyikük nélkülözhetetlen a korszerű ter
melésben. 

A bányageológia ezen a közös munkán belül a termelésirányításnak része, és 
nagyon fontos szerepe van. 

A geológus, mint minden más szakember, tudományos színvonalon álló, rend
szerezett, elméleti és gyakorlati ismereteket kap képzése során. Ugyanez mond
ható el a geológus technikusi gárdáról is, akik szintén megkapják a munkájuk
hoz szükséges elméleti és gyakorlati képzést. 

A megszerzett tudományos színvonalon álló ismeretekkel kevesen kerülnek 
tudományos kutatóintézetekbe. A legtöbben gyakorlati munkában, a termelés
ben helyezkednek el — ide számítva a nyersanyagkutatást is —, munkájukkal 
is bizonyítva a tudomány termelőerővé válását. 

A bányageológusnak, mint ipari szakembernek, a legfontosabb feladata, hogy 
a földtudományok gyakorlati tapasztalatait , tudományos vizsgálatait és kísér
leteit, és mindezeknek legmodernebb eredményeit, a helyi geológiai szituáció 
között gyakorlatban alkalmazza, az ásványvagyon lehető legteljesebb — mind 
műszakilag, mind gazdaságilag optimális — megismerése és leművelése érdeké
ben. 

A bányageológus feladatköre és felelőssége az ásványi nyersanyag termelésé
hez szükséges megismeréstől, a munkahelyi irányításon keresztül, az ásvány
vagyon reprodukálásáig is kiterjed. A prognosztizálás, a tervezés éppen úgy a 
munkájához tartozik, mint a bányászati gépesítés, osztályozás-dúsítás fejlesz
tése kihatásainak viszgálata. A cél — az ásványi nyersanyag optimálisan teljes 
megismerése és leművelése — érdekében megalapozott információkkal kell hogy 
bírjon, a mindennapok termelésirányításában való részvételéhez, a rövidebb-
hosszabb távú tervek elkészítésében lévő szerepéhez. Éppen ezért a bányaföld
tani apparátus szervezettsége mozgékony, műszerezettsége modern, informá
ciós rendszere korszerű legyen, hogy minden esetben, a helyi sajátosságoknak 
megfelelően, a nagy tömegű adatfeldolgozást és kiértékelést — akár több válto
zatban is — gyorsan és megbízhatóan elvégezhesse. 

Az egyre növekvő információ-mennyiség szelektálása, feldolgozása és kiérté
kelése, valamint ezek alapján a bányageológusok tervezésében és irányításban 
játszott szerepe, parancsolóan írja elő szakmai fejlesztésüket, látókörük szélesí
tését. Ez t a célt szolgálják a különböző továbbképzések, tapasztalatcserék, kül-
és belföldi tanulmányutak, a szakirodalmi információs tájékoztatók. Ezen a 
téren azonban még számos lehetőség kihasználatlan. 

Tisztelt Ankét! 

A hazai földtani kutatás hatalmas feladatok előtt áll és hatalmas feladatokat 
old meg. A világszerte feltámadt ásványi nyersanyagéhség itthon is arra ösztö
nöz, hogy megnövekedett kutatási tavékenységgel mind több és több ásványi 
nyersanyagforrást vegyünk igénybe. Önök, bányageológusok, elsősorban már 
megismert nyersanyaglelőhelyeken tevékenykednek és az Önök munkájának 
meghatározó szerepe van a gazdaságos termelés, az ásványvagyon lelőhelyi bő
vülése, a veszteségek lecsökkentése terén. Az Önök, más szakmákkal szorosan 
egybefonódó, példás együttműködése a magyarországi ásványi nyersanyagok 
kutatása, leművelése, gazdálkodása terén, feltétlen elismerést érdemel. 
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Tisztelt Ankét! 

A mai időkben minden szakmát magas szinten, tudományos színvonalon kell 
művelni. Ezt kívánja tőlünk a népgazdasági érdek, saját haladásunk érdeke. 
Egy szakma magas szintű műveléséhez feltétlenül szükséges az információcsere, 
egymás munkamódszereinek, eredményeinek, gondjainak, problémáinak meg
ismerése. Ezt a célt szolgálja ankétunk is. A megjelentek, az érdeklődők száma 
már önmagában mutatja a Bányageológiai Ankét megrendezésének szükséges
ségét. Az előadásokból levonható következtetések, a feltámadó új gondolatok 
és tanulságok pedig az Ankét sikerét jelenthetik. 

Szívből kívánom, hogy az I. Országos Bányageológiai Ankétot számos továb
bi kövesse, a közös cél: az ásványi nyersanyagforrások mind jobb megismerése 
és hasznosítása érdekében. 


