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A Magyar Szénbányászati Tröszt bányaföldtani 
szolgálatainak szervezeti felépítése és 

a termelést segítő feladatai 
Széles Lajos 

A Magyar Szénbányászati Tröszt Távlati Tervezési és Beruházási Főosztá
lyán belül Bányaföldtani Osztály is működik. Az osztály fő feladata a vállalati 
geológusok munkájának szakmai irányítása ill. ellenőrzése, ezen belül a kül
színi és bányabeli kutatásoknak a távlati tervezést segítő és a folyamatos ter
melést biztosító adatgyűjtési, nyilvántartási és ásványvagyongazdálkodási 
feladatait megszabó elvi és gyakorlati támogatása. 

Az elmúlt két és fél évben azt tapasztaltuk, hogy a földtani szolgálatok — 
a vállalatok többségénél — megfelelő helyet és elismerést vívtak ki maguknak 
a vezetőik előtt, azok igénylik munkájukat és számítanak közreműködésükre 
a termelési tervek összeállításánál és megvalósításánál egyaránt. 

Voltak azonban olyan vállalataink, ahol a Tröszt változást javasolt a geo
lógiai szolgálat szervezeti hovatartozásánál. így a nagyobb önállóságot nyert 
földtani szolgálatok jobban, közvetlenebbül végezhetik a legfontosabb fel
ada tuka t : a tervezést és a termelést megalapozó és kiszolgáló földtani infor
mációgyűjtést. 

Fent i feladatok elvégzésére, iparági szinten 57 geológus, illetve geológus
mérnök, 6 geofizikus, 6 bányamérnök és 5 egyéb diplomás áll rendelkezésre, 
akiknek munkáját 88 geológus-, bánya- és geofizikus technikus segíti. 

Ennek a tekintélyes létszámú (összesen 162) szakgárdának kell megoldani 
az évi 25 mt barnakőszéntermeléshez szükséges feltáró és előkészítő vágatok, 
frontmezők földtani, teleptani, kőzetmechanikai, vízföldtani értékelését, vala
mint külszíni és bányabeli kutatásokkal, szelvényezéssel, mintavételezéssel a 
telepadatok rendszerezését, napi felhasználását. 

A bányaföldtani feladatok közül ki kell emelnem a bányabeli kutatófúrá
sok irányítását és anyagfeldolgozását, melynek gyors naprakész kiértékelése 
nagyban segíti a folyamatos, zökkenőmentes termelés megvalósítását. Ehhez 
az MSZT a megfelelő fúróberendezések — tipizálási céllal történő — KGST 
szintű beszerzési lehetőségét és tapasztalatcserék szervezését tart ja feladatának. 

Nehezíti a jó megoldást és annak iparági szintű elterjesztését, hogy a föld
tani körülmények, és a berendezések technológiai (sűrített levegős, illetve 
villanymotoros meghajtású) megoldásai egyaránt igen különbözőek. 

A jelenleg alkalmazott mintegy 150 fúróberendezés öt féle gyártmány
t ípust képvisel. Ezért az alkatrészpótlás nagy gondot jelent. Ennek megoldá
sát sürgeti a vállalatok nagy volumenű fúrási (kutató, víz- és gázlecsapoló, 
valamint egyéb műszaki jellegű) tevékenysége, mely tröszti szinten évi 200— 
220 km összhosszat jelent. 

A mecseki és közópdunántúli vállalatainknál a bányaföldtani szolgálatok 
a telepkutató fúrások karottázs-ellenőrzését is folyamatosan végzik. Ennek 
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főként a mecseki laza szerkezetű, gyenge magképességű kőszéntelepek átfú
rásánál van nagy jelentősége. 

A bányabeli geofizika egyéb műszereinek alkalmazását, illetve a módszerek 
továbbfejlesztését a mecseki vállalat elismerésre méltóan szorgalmazza. 
Az MSZT is nagyon fontosnak tart ja a bányageofizika szerepét. Ezért támo
gatja a műszerfejlesztést, hogy a vetőkutatás révén a szeizmikus mérések 
rendszeres, rutinszerű bevezetésével a nagykapacitású, komplex gépesítésű 
frontfejtések zökkenőmentes termelésének feltételét biztosítsa. 

Ezt a feladatot a MSZT Bányaföldtani Osztálya koordinálja, hazai és KGST 
eredmények felhasználásával. 

Az MSZT Bányaföldtani Osztályának igen fontos működési területe az 
ásvány vagyongazdálkodás. Az éves és a távlati termelési tervek nem nélkü
lözhetik a mind pontosabb alapadatokon nyugvó és a folyamatosan „karban
t a r t o t t " szénvagyonmeghatározást. Ugyancsak nélkülözhetetlen a bánya
földtani szolgálatok, a termelési osztályok, valamint az üzemgazdasági cso
portok együttműködése a szénvagyon minősítése terén, az ipari és műveleti 
vagyon összhangját illetően, mert ezek az értékek jelentősen befolyásolják 
a tonna- és időarányos-amortizációt. Jelentős még az összhang szerepe az 
ásványvagyon felhagyásoknál, az amúgyis túlzott adminisztrációs kötelezett
ségek csökkentési lehetősége miatt is. 

Ki kell emelnem a bányaföldtani szolgálatok szerepét a víz- és gázveszély 
elleni védekezésben: az elemi veszélyek megelőzésével kapcsolatos kutatások
nál, illetve a víz és gázbetörések körülményeinek kivizsgálásánál, értékelésé
nél és a veszélyek elkerülésére vonatkozó javaslatok összeállításánál. 

Fontos feladat a szükségszerűen emelt bányavizek hasznosíthatóságának 
vizsgálata ill. mind nagyobb mérvű felhasználására vonatkozó javaslattétel 
is. 

A Magyar Szénbányászati Tröszt Bányaföldtani Osztályának mindkét 
esetben irányító, tapasztalatcsere szervező, illetve tájékoztató szerepe van. 

Vállalataink bányaföldtani szolgálatainak eddigi munkáját a Magyar Szén
bányászati Tröszt vezérigazgatója az Országos Bányaföldtani Ankéton a 
következőképpen értékelte: 

„a Magyar Szénbányászati Tröszt vezetősége a bányaföldtani szolgálatok 
szerepét fontosnak, jelentősnek tartja, és a jövőben is épít munkájára. A ter
melés tervezéséhez kapcsolódó földtani munka akkor válik még teljesebbé, 
hasznosabbá, ha a kutatás, az ásványvagyonmeghatározás és minősítés vonat
kozásában szorosabb munkakapcsolat alakul ki a geológusok, a művelők és a 
távlati tervezők között" . 

Ennek megvalósításán fog a Bányaföldtani Osztályunk is munkálkodni, 
hogy a következő ilyen jellegű ankéton még nagyobb termelést segítő ered
ményekről számolhassanak be a szénbánya vállalatok bányaföldtani szolgá
latának vezetői. 


