
DR. DANK VIKTOR* Bányaföldtaní szolgálatok helyzete 
és problémái

Tisztelt III. Országos Bányaföldtani Ankét!

Tisztelt Résztvevők, Kedves Kollégák!

M ár az ízléses kivitelű, reprezentatív  meg
hívó es az ugyancsak nívós program füzet fór- 
m aja tartalm a is jelzi, hogy a tanácskozás 
Komplex es országos jellegű.

Dicséretes vállalkozása ez a rendezőszervek- 
nek arra, hogy áttek in tést kaphassanak a részt
vevők egyrészt arró l a haladásról, m ely az elő
ző miskolci II. Bányaföldtani A nkét óta tapasz
talható, m ásrészt azokról a problém ákról, 
m ®4“  elnek’ sürgető megoldást követelnek 
a lej lodes, az egész ország prosperitása érdeké
ben Remélem, hogy az ankét anyaga elju t 
m ajd  azon érdekelt gazdasági és társadalm i, 
ipari es tudományos szervek képviselőihez is, 
akik nincsenek, vagy nem  lesznek jelen ezen a 
fontos összejövetelen.

Mondom ezt azért, m ert a tém akör nagyon 
összetett és a világ dolgai nagyon gyorsan vál
toznak körülöttünk, és m ár néhány példa volt 
rá, hogy sajnos nem  reagáltunk kellő gyorsa
sággal a megfelelő módon ezekre a változások
ra és döntéseink sem bizonyultak esetenként 
helyesnek, hasznosnak.

A M agyarhoni Földtani Társulat fém jelzi a 
folytonosságot, a társadalm i igényt, a M agyar 
Tudományos Akadém ia Veszprémi Akadém iai 
Bizottság Bányászati, Földtudom ányi és Ener
getikai Szakbizottsága a tudom ány részvételét 
a bányászati problém ák megoldásában. Ez alka
lommal a Veszprémi Szénbányák ad o tthont a 
tanácskozásnak és a vezérigazgató és Bányá
szati Egyesülés Igazgató Tanácsa elnökének 
egy szem élyben való integráltsága egyben 
szimbóluma is lehet a jövő általános tenden
ciájának. A résztvevők közül számosán tagjai 
az Országos M agyar Bányászati és Kohászati 
Egyesületnek, a M agyar Geofizikusok Egyesü
letének, a M agyar Hidrológiai Társaságnak, így 
ezeknek a társadalm i szerveknek a képviselete 
is biztosított.

Remélem, a tanácskozás végső konklúziói 
e lju tnak  m ajd a gazdálkodással, szabályzók, 
á rak  kialakításával foglalkozókhoz is, m ert a 
felvetett kérdések, m elyek a jelenlegi helyzetet 
tükrözik, érin tik  m indezen területeket.

Em lítettem  ezeket azért, m ert az ankét a szi
lárd ásványi nyersanyagok bányaföldtani tém a
körével foglalkozik, tehá t azokéval a nyersa
nyagokéval, m elyek külszíni vagy m élym űve
lése során a szakem berek a  helyszínen em piri

*A K özponti F ö ld h iv a ta l elnöke

kus vizsgálatokat végezhetnek, konkrétan ta 
nulm ányozhatják a bányafalat, a vágatot vagy 
a fejtést. Bányászatnak tek in tjük  azonban a 
kőolaj-, földgáz-, vízkutatással és term eléssel 
foglalkozó tevékenységet is, o tt azonban — a 
karsztbarlangoktól, víznyerő vagy szállító 
mélységi létesítm ényektől eltekintve — az em
ber, a bányász, a term észettudom ányi, műszaki 
szakértő nem  szállhat le a mélybe, hogy köz
vetlen információkhoz jusson.

Azzal kezdem  előadásomat, hogy megköszö
nöm a m eghívást és a tájékoztatást a szén-, 
bauxit-, urán-, érc-, építőipari, ásványbányá
szati terü leteken  dolgozó kollégáimnak, akik 
hozzásegítettek értékes információkkal ahhoz, 
hogy m ondanivalóm  valós alapokon nyugodjon.

Ezekből a tájékoztatókból igen értékes és 
hasznos következtetéseket lehet levonni. Nem
csak a valós helyzettel, de a szervezeti- és gya
korlattal kapcsolatosan is, m elyek természeti, 
szokás jogi, allokációs, kapcsolatrendszeri, ha
gyom ánytiszteleti és nem  utolsó sorban érde
keltségi okokra vezethetők vissza.

Tanulságos ez az időkénti helyzetfelm érés és 
elemzés azért is, m ert látható, hogy nem  m in
denü tt azonosak a problémák, annak ellenére, 
hogy maga a tevékenység azonos vagy közel 
hasonló. V annak helyek, ahol m ár megvalósult 
az am i m ásutt még csak óhaj, vannak terü le
tek, ahol még harcolnak azért, ami m ásutt m ár 
bevett gyakorlat. Pedig m indezek a helyek itt 
vannak M agyarországon és közös irányításúak, 
azonos szabályzók, rendelkezések vonatkoznak 
valam ennyiükre, de az eltérések, melyek két
ségtelenül vannak, nem  indokolják ezeket a 
különbségeket.

Az áttek in tés term észetesen nem  lehet 
egyenszilárd, m ert vannak problém adúsabb 
terü letek  és vannak jelen pillanatban olyan 
kérdéscsoportok is a felszínen, m elyek a jövő
ben esetleg fel sem fognak m erülni. Az össze
hasonlíthatóságra törekedve m egkísérlem  a te
vékenység, a szakem bergárda, az eszközök és 
a m egtett javaslatok alapján bem utatni az 
egyes területeket.

A szénbányászat terü letén  örvendetes jelen
ség, hogy a kutatások pótolták az elm últ több 
m int három  évtized a la tt kiterm elt szénmeny- 
nyiségeket. Hazai szénvagyonunk több, m int 
kétszerese a korábbinak. Különösen feketekő
szén- és lignitvagyonunk gyarapodott számot
tevően. Ez a készlet azonban művelhetőség, 
ipari hasznosíthatóság szem pontjából más meg
ítélés alá esik, m in t akár egy-két évtizeddel 
ezelőtt. A klasszikus és főleg a kézifejtésű m ű
velésre m egállapított ásványvagyon-értékelési 
norm ákat esetenként áthágni kényszerült az élő
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gyakorlat, fejtési mód változás, m unkaerőhiány, 
fogyasztói igény változás vagy gazdaságossági 
okok m iatt. A m élybányászat technológiája 
sokat korszerűsödött, de a töm egterm elés által 
nőtt a higulás, növekedett a visszahagyott va
gyonok mértéke.

Az újraértékelés és az élet-m egkövetelte 
norm atívák kialakítása elengedhetetlen köve
telm énye a korszerű bányászatnak. A bányage
ológia — a nem általánosan elterjedt bányage
ofizikától eltekintve — még m a is zömében 
„klasszikus” módszerekkel dolgozik. A m odern 
művelési koncentrációk nagy bányászati term e
lékenységet biztosítanak, de egyben a kockázat 
m értékét is megnövelik, m elynek m érséklése a 
földtani param éterek egyre megbízhatóbb is
m eretét igényli. Ez a változatos kifejlődésű ha
zai előfordulások esetében más jellegű földtani 
tevékenységet igényel egy bonyolult felépítésű, 
vízveszélyes eocén teleprendszernél, vagy egy 
ugyancsak kom plikált szerkezetű, de gázveszé
lyes liász összletnél és m ást egy lignitkülfej
tésnél.

A cél, a lényeg azonban m indenütt ugyanaz: 
jó előkészítéssel, kedvezően m egválasztott bá
nyatelepítéssel és művelési módszerrel, m inél 
több olcsó energiahordozó term elése valósuljon 
meg az erőm űvi és lakossági szükségletek 
arányában. Vannak esetek, és a jövő tenden
ciája ez, hogy gazdaságossági okok m iatt nem  
érdemes egyes telepek művelése vagy bányá
szatának megkezdése, annak ellenére, hogy va- 
gyonellátottsági vagy m űszaki megoldási hiány 
nem áll fenn. Az itt  foglalkoztatott bányaföld
tani szakem berlétszám  impozáns (121 felsőfokú 
végzettségű és 116 technikus szakember), de 
•helyi elosztása nem  igazodik sem a term elési 
volumenekhez,, sem a vagyonokhoz. A szolgálat 
szervezeti helye, rangja, elismertsége (anyagi
lag, erkölcsileg értve egyaránt) vállalatonként 
változó, de általánosságban ala tta  van más 
szakmák hasonló iskolázottságú dolgozóinak.

K itekintési lehetőségük a világba, személyes 
tapasztalat szerzése, utazási m últjuk megdöb
bentően kevés a bányák más terü lete in  foglal
koztatottakéhoz képest. Ezen változtatni kell és 
oda kell hatnunk, hogy a feladattervekben a 
külföldi utak alkalm ával a bányageológiai 
kutatások eszköz-, m ódszertana szerepeljen. 
A kétoldalú együttm űködéseket bányaföldtani 
tém ákkal is célszerű bővíteni. E tém akörnek 
hazai fejlesztési vonatkozásai tekintetében még 
a körvonalak sem ism eretesek. Célkitűzésként 
kell megkövetelni, hogy valam ennyi szénme
dence rendelkezzen számítógépes adatbázissal 
és kutatási, értékelési, termeléselőkészítési, 
nyilvántartási feladataikat autom atizált rend
szerben oldják meg.

Nem kaptam  kedvező inform ációkat a kor
szerű műszerekre, eszközökre és értékelési me
dikákra vonatkozóan és a geofizikai tevékenység 
is költségéhez és várható  eredm ényeihez viszo
nyíto ttan  a kelleténél lassabban nyer polgárjo
got. Jelentős előrehaladást hozhat i tt  az a mi
niszteri utasítás, m ely előírja a széleshomlokú 
frontok telépítését megalapozó geológiai-geofi
zikai szakvélemények elkészítését. Különösen

egy olyan helyzet, m in t am i az eocénprogram, 
kapcsán előállott, tá r ja  fel a tevékenység ana
tóm iáját és benne a bányageológiai-szolgálatét 
is. M egállapítható, hogy a nehéz helyzetben a 
geológiai szolgálatnak sokkal nagyobb szerep, 
jelentőség ju t osztályrészül, m int am it norm ál 
körülm ények között a vállalati szervezetben el
foglalt helye, koordinálói rangja, felszereltsége 
elism ertsége involválna. Ez term észetesen ta 
nulságos lehet m inden érdekelt szám ára a jövő
re vonatkozóan is.

Célszerű megemlíteni, hogy a költségvetésből 
végzett alap- és előkutatások feladata olyan új 
előfordulások, lelőhelyek felszerelése, mely 
egybekapcsolódik a hazai földkéreg jobb meg
ismerésével, földtani m odellünk korszerűsíté
sével. Nagyon fontos, de kockázatos tevékeny
ség ez és ezért helyesen ennek költsége nem  a 
működő bányavállalatokat terheli. Ennek ered
m ényeként jelentős új fekete-, barnakőszén és 
lignitkészletek kerü ltek  felfedezésre a közel
m últban, m ely körülm ény választékot ny ú jt a 
bányászat számára, az energiapolitika szám ára 
pedig a lternatív  megoldásokhoz terem t alapo
kat. A ku tatás többi fázisa 1983 óta vállalati 
feladat. Törekedni kell arra, hogy a bányaföld
tan  m űvelőit elism erjék m unkahelyükön. Ezt a 
dolgozó a rangosításon tú l legfőképpen m unká
jával, m agatartásával, eredm ényével érheti el. 
E rre receptet term észetesen nem lehet adni. 
Az iparban m inisztérium i szinten m ár kidolgo
zására kerü lt a rendszerm odell és megfogal
m azták a rendszerszem lélet követelm ényeit. 
Lejjebb azonban még a vállalati, ágazati gon
dolkodás akadályozza ennek gyorsabb megho
nosodását. Tapasztalható ez a különböző össze
jöveteleken, értekezleteken, m agánbeszége- 
téseknél.

Véleményem  szerint az intenzív, elm élyült 
földtani m unka sokat tehet ennek érdekében. 
A komplex, átfogó földtani szemléletű tevé
kenység m egterem theti alap ját a tágabb m e
dence-szemléletnek, a valóság megismerésének. 
Nagy szükség van a szénvagyonunk folyam atos 
ú jraértékelésére és kőszénm érleg-adataink is
m ételt ellenőrzésére. Annak ellenére, hogy ma 
m ár az elkészített dokum entációkat 10 kilókban 
lehet m érni, kölönböző okok m iatt nem  helytál
ló adatok is találhatók a mérlegben, m elyek 
pontossága pedig nagyon lényeges a jövő terve
zése és az ellátottság megítélése szempontjából. 
Fontos a földtani készlet pontos definiálása és 
dokum entálása. A földtani készletbecslés h iva
to tt szám bavenni m indazon környezetétől elté
rő színű, anyagú stb. képződményt, m elyet kő
szénnek, barnaszénnek, lignitnek nevezhetünk. 
Hogy ebből azután m ennyi a műrevaló, a gaz
daságosan kiterm elhető, az sok tényezőtől, az 
ism ertség stb. függ. Meg kell vizsgálni, hogy a 
bizonyos időben m űrevalónak m inősített kész
letek, m ilyen rendezőelvek szerint lettek  ké
sőbb nem  m űrevalóak.

A szakem berek akkor dolgozhatnak a legha
tékonyabban a bányageológia terü letén  is, ha  a  
szakm ájukkal foglalkozhatnak és nem  mással. 
Akkor jobban előkészíthetik a kutatásokat, a  
m élyfúrásokat, sokoldalúbb képet adhatnak  a
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bányászatnak. Jav ítan i kell tehá t a m unka m i
nőségét és szakm aiságát. Segítsük elő földtani 
eszközökkel is azoknak a program oknak a meg
valósítását, m elyek az ipar vonatkozásaiban a 
bányászat terü le té re  m egfogalm azást nyernek.

M érlegeink szerint az ország kiterm elhető 
ipari szénvagyona 5,6 G tonna, m elynek 
14,6". «-a minőségi barnakőszén, 6,5%-a gyenge 
m inőségű barnaszén, 63,6%-a külfejtésre alkal
mas lignit. A .tervek szerint a működő bányák 
és az elhatározott új üzem ek (Ajka II., Dubi- 
csány, Bükkélőtér) együttes term elése 2000-ig 
20-25 M t/év körül alakul, m elyen belül a lignit 
term elése 9,5 M t/évre növekszik. A feketszén- 
term elést az 1990. évi 2,3 M t/év volum enről 
2000-re 3,1 M t-ra lehet növelni a szénvagyon 
alapján és Máza-D szénvagyonának term elésbe 
vonásával ez több évtizeden keresztül tartható . 
Segíteni kell a gazdaságosan működő bányák 
fejlesztését. A szénterm elést a  külfejtéses 
lignitbányászat növelésével lehet gazdaságosan 
bővíteni, így a Paks 2 x 1000 MW-os bővítése 
u tán i lignitbázisú erőm ű létesítéséhez, m ely az 
egyik alternatíva, a lignitvagyon rendelkezésre 
áll. B ükkábrány-külfejtés, A jka II., Dubicsány 
m élyművelés előkészítése folyik, a mecseki 
feketeszén-fejlesztés a jóváhagyottnál csökken- 
tebb ütem m el folytatódik.

Az igényektől és a döntésektől függően, cél
szerű az erőket az elhatározott beruházások 
m inél alaposabb előkészítésére koncentrálni, ha 
szükséges, átm eneti átcsoportosítások eszközlé
sével is tám ogatva a törekvést.

Uránvagy ónunk  ku tatásának  és bányászatá
nak egyre nagyobb szerepe ju t az ország elek
tromos energiával való ellátásában. Ez a bányá
szati ágazat legkevésbé nélkülözheti a föld
tani-geofizikai szolgálat m unkáját, hiszen a 
produktív ércfelism eréséhez m ég a gyakorlott 
szem sem elegendő. Földtani-geofizikai vizsgá
latok nélkül egy-egy m unkahely gazdasági ér
téke nem ítélhető meg. Ennek következtében 
a földtani szolgálat nélkülözhetetlen és aktív 
résztvevője az ércterm elés teljes folyam atának 
a kutatástó l a term elésig. A jól működő és 
megfelelő szakképzettségű apparátus sikeresen 
oldotta meg feladatait az elm últ 30 évben, a 
ku tatás és a  term elés vonalán egyaránt.

A gazdasági szabályozók hatására az ásvány
vagyon védelme esetenként itt is csorbát szen
vedhet és a hosszú távú  gazdaság-geológiai 
döntések is bizonytalanok. Szükséges a bánya
földtani szolgálat dolgozóinak anyagi-erkölcsi 
elism erését is m arkánsabban m egvalósítani. 
Az ércvagyonnal való optim ális gazdálkodásra 
és az o tt dolgozó kollektívák fejlesztő-m egtar
tására  a tervezett erőm ű kapacitásbővítési 
program jaink m iatt kiem elten szükség van.

Bcinxitvagyonunk  85%-a a m élym űveléssel 
bányászható és 70% a  karsztvízveszélyes, kis 
lencsékkel és közepes minőséggel jellemezhető. 
A jelenlegi bauxitbányászati kapacitásokat a 
jövőben csökkenteni tervezik  1990-től olyan 
szintre, m ely biztosítja a hazai kohók és 
egyéb tim földalapú term ékek alapanyagellá
tását. M egszűnik a m integy 400-Et baux it és 
100-Et tim föld exportja, a term elés évi 2,4 Mt
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távlati optim um a a 0,8 Mt timföldgyártáshoz 
igazodik. A bányászati költségek itt is nőnek, 
részben a term észeti viszonyok, részben a vá
gathajtás, fejtésbiztosítás, jövesztés, vízvédelem 
korszerűsítése, drágább berendezések, nagyobb 
környezetvédelm i igények következtében. 
Az eredm ényes kutatások nyom án a ma műkö
dő bányákon kívül a Csabpuszta I., II., Lengyel
m ajor, Bakonyoszlop, Nagyegyháza, Csetény 
nyithatók lesznek.

A bányaföldtani szolgálat feladata elősegíteni 
a hatékonyabb term elési kutatást, több alterna
tívában vizsgálni a vagyon igénybevételét, pó
tolni a  kiterm elt m ennyiségeket. Dicséretesen 
magas színvonalon áll ezen a terü leten  a geofi
zikai m ódszerek alkalmazása, a geostatisztikai 
értékelés és a számítógépes bányaföldtani rend 
szer kialakítása. Kiváló, nemzetközi tapasztala
tokkal is rendelkező szakgárda áll rendelkezés
re, m ely szellemi exportunk egyik bázisa is le
het. A földtani szolgálatok vállalaton belüli 
hierarchikusszintje is kifejezi a tevékenység 
megbecsülését. A m élym űvelés tekintetében az 
anyagában eltérő, de tevékenységénél fogva 
hasonló m unkafázisok, módszerek, szénbányá
szati alkalm azásának mielőbbi vizsgálata és ér
tékelése célszerű. Ugyanez vonatkozhat a közös 
problém ákat és tevékenységet felvető és igény
lő vizvédelem  és bányávíz-gazdálkodási te rü 
letre  is.

Az érc- és ásványbányászat terü letén  az érc
bányászat a rudabányai vasérc és a gyöngyös- 
oroszi ólom-, cinkérc bányászat megszűnésével 
jelentősen csökkent. Ma a m angánbánya az 
egyedüli működő ércbánya a Bakonyban.

A recski polimetallikus, zömében rézércvagyon, 
kedvezőbb világpiaci árak  esetén gazdaságosan 
m űvelhető lehet. Sajnos kiaknázásához szük
séges tőke hiányzik. Nemzetközi m egoldásra 
kell törekednünk. I t t  a bányabeli fúrásokra a 
legkorszerűbb technológia rendelkezésre áll 
15-20 ezer m évi kapacitással, kihasználatlanul.

A döntésig a bányafenntartási, állagm egóvá
si tevékenységen túlm enően a  sokoldalúbb lehe
tőségeket és kisebb beruházásokat igénylő poli
m etallikus ércek ku tatása  javasolható. Poten
ciálisan jelentős a népgazdasági k ihatású  érc- 
és ásványkincsek geológiai feltételeinek ponto
sabb feltárása. (Akkor és úgy lehessen m ajd ki
term elni, hogy optim ális legyen.) A rendszeres 
és tudom ányos alapozottságú földtani kutatások 
eredm ényeképpen az ásványi nyersanyagok  te 
rü le tén  27 féle nyersanyag 200 term ékét á llít
ják elő és a kibányászott anyag eléri az évi 4 M-t. 
Term ékeiket 25 iparág hasznosítja. Jelentős 
készletekkel rendelkezünk dolomit, üveghomok, 
öntödei homok, perlit, zeolit, alginit, mészkő 
tekintetében és a talkum -, tűzállóanyag-, csem
peagyag-, betonit-, kaolin-, illit-, pum icit-, alu- 
nit-készleteink is számottevőek. Hasznosításuk 
örvendetesen javul.

Az export és hazai értékesítés a feldolgozott
ság fokozásával növelhető. A sokféle anyag je
lentős feladatokat ró a szakem berekre. A föld
tan i szolgálatok a felderítő ku tatástó l a term e
lési dokumentációig, az ásványvagyon nyilván
tartásig  a hidrogeológiai-kőzetfizikai értékelésig
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végzik tevékenységüket. K orszerűsítik az ás
ványvagyon értékelő-nyilvántartási rendszerü
ket. A vállalatok önállóságának elve alapján a 
lukrativ, hasznot hajtó  tevékenységek tám oga
tása a bányageológiai szolgálatok feladata. 
A korszerű technológiákhoz felhasználható 
anyagoknak sikerük van a piacon. A bányageo
lógiai szervezet anyagi-erkölcsi tám ogatását az 
ebben részt vállaló tevékenység függvényében 
célszerű fokozni, m ert ezen a terü leten  a rugal
masság és a gyors váltás különösen igénye a 
piacnak.

Az építő- és építőanyagipari bányászati tevé
kenység az ország legnagyobb volum enű (80 
Mt/év) bányászati szektorát képviseli. Területi
leg azonban szétszórt, fajlagos üzemi teljesít
m ényük alacsony vagy közepes szerteágazósága 
és eltérő jellegű, változó kondíciójú anyagai je
lentős feladatot rónak a földtani szolgálatra. 
Az anyagok használhatósága nagyrészt a tech
nológiától függ. Jelentős környezet-, term észet- 
és vízvédelmi korlátozó tényezők is érvényesül
nek. Más bányászattól sokban eltérő viszonyok 
állnak elő esetenként. A bányászott anyag m i
nősége gyakran változó és a technológia is mó
dosul, ezért a választék lényeges feltétel itt.

Az ágazathoz kapcsolódó földtani szolgálat 
rendszere — m ely m ára eléggé bizonytalan 
helyzetű — az intenzív iparfejlesztés időszaká
ban alakult ki, legjelentősebb feladatát az új 
vagy újszerűvé vált nyersanyagok gyors bizto
sítása jelentette.

Ma m ár a m inél m agasabb fokú feldolgozás, 
a term elésbe vont anyagok m inél jobb haszno
sítása a feladat. E lőrem utató törekvése az itteni 
földtani szervezetnek a term elés operatív  segí
tése az ásványvagyon-nyilvántartás használha
tóbbá tétele, több kapcsolódó feladat megoldásá
ban való részvétel. Ezért különösen szükséges a 
tudományosan alapozott rendszeres földtani te 
vékenység, ill. az ezt végző szervezet megerő
sítése.

Kedves Kollégák!

A különböző, kibontakozást segítő fejlesztési 
irányok a földtani szolgálatokra, szervezetekre 
is fontos feladatokat rónak. Az atom energetika 
fejlesztéséhez term észetesen megfelelő uránérc
ellátottság szükséges. Ehhez pedig m ind a föld
tani kutatás, m ind a bányaföldtani szervezet
nek aktív, eredm ényes közrem űködése elenged
hetetlen. Az atom energetika alkalm azásának 
fontos tudom ányos feladata a földrengésbiztos 
objektum ok kifejlesztése és az új telepítések 
helyeinek földtani, geofizikai, szeizmológiai 
megismerése. Az energetikában a term észeti 
kincsek kiaknázása és jobb hasznosítása érde
kében folyam atosan korszerűsítenünk kell mind 
a földtani kutatási, m ind a bányageológiai te 
vékenységet. A szén, a kőolaj, a földgáz, a 
bauxit, az ásványok, ásványi nyersanyagok 
még sokáig m eghatározóak lesznek az életünk
ben, Törekednünk kell a ku tatásokat és a bá

nyászatot m inél kockázatm entesebbé tenni, 
m inél jobban m egkönnyíteni, biztonságát, gaz
daságosságát fokozni. A földtan m indenkor be
vonta a társtudom ányok legújabb eredm ényeit, 
eszközeit a földkéreg anyagi és fejlődéstörté
neti m egismerése érdekében. Ennek ugyan 
gyakran eszköz, műszer, módszer beszerzési ne
hézségei vannak, de a szellemi felkészültség
nek, a fogadókészségnek nincsenek határai. 
Az energetika környezetkím élő fejlesztésében 
számos földtani feladat m utatkozik. Különböző 
term észetes anyagok, kőzetek, képződmények 
ism eretének felhasználása az iparban, építő
iparban, mezőgazdaságban, környezet- és víz- 
gazdálkodásban, a hulladékkezelésnél és elhe
lyezésnél közism ert és köztudott.

A beérkezett inform ációk egyikéből-m ásiká- 
ból kicsendül a tekintély, a megbecsülés, az 
elismerés, a látókörlehetőség, az utazás, a to
vábbképzés, az információcsere, az eszközök, 
m űszerek és egyebek hiánya. Bizonyára van 
ezek között nem  is egy valós sérelem, jogos kí
vánság, m elyeket az illetékesek figyelmébe 
ajánlok. De m ondanivalóm  elején m ár em lítet
tem, hogy nem  lehet általánosítani, m ert ami 
egyik vállalatnál megvalósult, a m ásiknál még 
csak szándék.

De éppen akkor éri el célját ez az ankét, ha 
sikerül egym ásnak átadni, egymástól átvenni 
tapasztalatokat, módszereket, összefogni az esz
közök, m űszerek közös alkalm azására, egyszó
val m egvalósítani a gazdaságosabb, rendszer- 
szem léletű tevékenységet. A vállalatok, a konk
ré t m unkahelyek önállósága, hatásköre egyre 
növekedő, és a felsőbb szervekhez irány ító -táv- 
1 átformáló, gazdasági szabályzó szerepük van 
és az önállóságot nem  csökkenthetik. Ez azonban 
nem  akadálya a koordinációnak. Ami pedig a  
földtani szolgálatok, szervezetek helyét, tekin
télyét illeti, az nagyban függ az i t t  dolgozók 
m unkájától, beilleszkedési készségétől és tevé
kenységük v itán  felüli hasznosságától. Ezt úgy 
gondolom határozatokkal vagy utasításokkal, 
megoldani nem  lehet.

Ugyanígy van  a helyzet a továbbképzéssel is. 
A fontos az, hogy a szakem ber m inden lehető
séget m egragadjon ism ereteinek bővítésére, ol
vasson, lehetőleg több nyelven, m űvelje magát, 
publikáljon és ne várjon  valam i központi elren
delést ezekre vonatkozóan. Biztos vagyok ben
ne, hogy a vezetők, a m ai vezetők m ár nem  te
kintik  hiábavaló luxusnak sem a konferenciá
kon, ankétokon való részvételt, sem a nyelvtu
dást, tudom ányos fokozatok megszerzésére való 
törekvést. Rem élhetőleg a lehetőségek javulni 
fognak e tekintetben is. Ami pedig a m unkát 
illeti, a lényegre kell koncentrálni és újszerű 
gondolkodással, szám talanszor revideálni, a 
m inket körülvevő term észetet, annak jobb 
megismerése érdekében. Nem a m am utszerve
zeteké és a pap írt kilószámra fogyasztó, egy
m ásnak felesleges m unkát adó struk tú ráké  a 
jövő — sőt! Hanem  a tevékenységre koncentrá
lásé, a széleskörű kapcsolat-információ, új gon
dolatok, technika és módszerek befogadására 
alkalm as és hajlandó embereké! Közösen kell
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m unkálkodnunk azon, hogy az érdekek és az 
erőfeszítések egy irányba m utassanak — a ha
ladás irányába, hogy a pillanatnyi csoportérde
kek m iatti látszateredm ények elérése ne ve
szélyeztesse a jövőt. A bányaföldtani szolgálat
nak elsősorban a bányászat hosszú távú  ügyét 
kell szolgálnia, hiszen nevében is benne van. 
A bánya érdeke viszont, hogy széleslátókörű, 
jó l képzett, tekintélyes és tevékenységet k ifej
teni, végezni tudó geo-szakem berei legyenek, 
akik m eghatározóan tud ják  form álni a bányá
szat jelenét és jövőjét.

A jövőjét! Hangsúlyoznám, m ert ismeretesek, 
helytelen vélem ények is, hogy „engem a jövő 
nem érdekel, csak nyugdíjig tartson ki, ami van” 
stb. Ha az elődök így gondolkodtak volna, most 
nagy gondjaink lennének — a meglévőknél is 
nagyobbak!

Kívánom, hogy segítse ez a tanácskozás a 
bányászat jobb jövőjének alapozását minden, 
így földtani vonatkozásban is. Kívánom, hogy a 
m űvelők és a bányaföldtani szolgálat egymást 
tám ogatva segítsék a bányászat talponm aradá- 
sát, fejlődését.
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