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A Bányászati Tudományos Bizottság fő tevékenységét, már az 1950-es 
évektől kezdve, a hazai bányászat alap- és ipari kutatásainak elvi irányítása 
képezte. Albizottságai segítségével meghatározta, sőt — főleg az első években — 
egyes részleteiben ki is dolgozta a bányászat távlati kutatási tervét; kapcso-
lódva az ipar termelési, beruházási és műszaki fejlesztési programjához. 

Különösen kezdeményezőleg befolyásolta a Bizottság a bányászati anali-
tikai, a kőzetmechanikai, a karszthidrológiai és bányavízvédelmi, valamint 
az egyes bányagépesítési és ásványelőkészítési kutatások fejlődését. A Bányá-
szati Akadémiai Munkaközösséget lényegében a Bizottság vezetői és tagjai 
szervezték és irányították, illetve irányítják ma is; és abban, hogy az ipari 
kutató intézmények: a Bányászati Kutató Intézet és a Mecseki Szénbányászati 
Tröszt Kutatási Osztálya nemzetközi szinten is elismert és számontartott 
intézményekké fejlődtek, abban a Bizottság tudománypolitikai és szervező 
tevékenységének igen jelentős szerepe van. 

A Bizottság tudományszervező munkájának aktivitását mi sem igazolja 
jobban, mint talán az, hogy az utóbbi 2 — 3 év alatt egyre inkább átvette az 
Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv 9. sz. fő feladatának koordinálá-
sát, és gyakorlatilag — együttműködve ezen a téren a Geodéziai Tudományos 
Bizottsággal — ellátja az ún. Koordináló Bizottság feladatait. 

A Bizottság 1965. áprilisában kidolgozott és elfogadott munkaterve 
már legfontosabb feladatként jelölte meg a harmadik ötéves kutatási terv 
programjának, illetve egy ilyen tematikai program irányelveinek kialakítását 
és 1965 — 66-ban a Bizottság, valamint annak bárom Szakértő Bizottsága 
tevékenységét a távlati kutatási tervek kialakítására koncentrálta. Ennek 
eredményeként alakult ki és nyerte el mai — az illetékes felsőbb szervek által 
is elfogadott — formáját az OTTKT 9. sz. fő feladatának 1966—70 évekre 
szóló tematikai terve, a Bányászati Akadémiai Munkaközösség hároméves 
kutatási programja és a Bányászati Kutató Intézet távlati — ugyancsak 
1966—70-re szóló — munkaterve. 

E kutatási tervek kidolgozásának elvi irányítása során a Bizottság 
mindenekelőtt a kutatói kapacitás koncentrálásának megvalósítására töreke-
dett, illetve arra ösztönözte a kutatóhelyek vezetőit, hogy a rendelkezésre 
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álló szellemi és anyagi erőket a bányászat előtt álló legfontosabb feladatok 
megoldásának elősegítésére használják fel. 

Így kerültek be mind az alap- mind pedig az ipari kutatások tématerveibe 
egyre inkább a komplex műszaki-gazdasági problémák megoldását elősegítő 
témák. 

Nincs itt rá mód és lehetőség, hogy e kérdésekről részletesen szóljunk, 
de annyit talán mégis célszerű megemlíteni, hogy a hazai szilárd ásványbányá-
szat, mai helyzetéből kifolyóan, különleges feladatokkal, sokrétű és sajátos 
kutatási igénnyel jelentkezik. 

Egyes érc- és ásványbányászati ágazatok jelentős felfejlődést hajtanak 
végre. Ilyen pl. a bauxitbányászat, amelynek mélyművelésből fokozottan 
vízveszélyes területekről kell, koncentrált nagyüzemi módszerekkel, az 1965 
évi 1,5 millió tonna helyett 1980-ban már 3,5 millió tonna ércmennyiséget 
termelnie. 

Ennek megfelelően, amíg 1967-ben a inár korábban megkötött 
magyar — szovjet timföld-alumínium egyezmény értelmében még csak 30 
ezer tonna timföldet szállítunk a Szovjetunióba, addig 1980-ra ez a mennyiség 
fokozatosan 330 ezer tonnára fog emelkedni a hazai alumíniumkohók kapacitá-
sának egyidejű kihasználásával. A bauxitbányászat vonatkozásában sem 
hanyagolhatók el a gazdaságossági kérdések, mert előrelátható, hogy fokozato-
san romlanak a bányászati körülmények. így például gyakorlatilag nullára 
csökken a külfejtésből termelhető bauxit aránya és mintegy 90%-ra növekszik 
a karsztvízszint alatt kitermelésre kerülő hányad. Mindez sok és összehangolt 
kutatási feladatot jelent. 

A szénbányászat egyrészt nálunk még soha nem látott méretű külfejtése-
ket kell létesítsen a mátraaljai területen, másrészt stagnáló vagy csökkenő 
mélyművelés mellett fokozottan gazdaságos — nyereséges termelést kell 
folytasson. 

A korszerű ásványelőkészítés egyes esetekben a szénbányászat gazda-
ságossági célkitűzéseit is elősegítheti, de különösen fontos ez az érc- és ásvány-
bányászat vonatkozásában, ahol a fel tárt ásványi kincsek csak korszerű elő-
készítési eljárások kidolgozása és bevezetése után válnak hasznosíthatóvá. 
Ezzel egyébként nemcsak a nemzeti jövedelem eddig ki nem aknázott forrásai-
vá, hanem számottevő külkereskedelmi tényezővé is lehetnek. 

A Bizottság olyan tudományszervezési politikát folytat, amely az eddigi-
nél nagyobb mértékben irányítja a kutatási apparátust a szénen kívül egyéb 
ásványok bányászatának tudományos kérdéseire. Emellett természetesen 
biztosítani kívánja, hogy a szénbányászati problémákkal összefüggő tudomá-
nyos kutatás is kellő hatékonyságú legyen. 

Ez utóbbit illetően energiáját arra fordítja, bogy a szénbányászatnak, 
mint alapenergiahordozót termelő iparágnak, hazánk energiastruktúrája javí-
tása során is műszaki -gazdasági megfontolások alapján meghatározott — 
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optimális szerepe legyen. Az ország energiastruktúrájának javítása a szén 
részarányának csökkenésével jár. Az elvégzett vizsgálatok szerint az optimális 
energiastruktúrán belül jelentkező szénigények kisebbek, mint a hazai szén-
bányászat termelési kapacitása. Ez a körülmény a szénbányászatot a korábbi-
val alapvetően ellentétes helyzetbe hozta, hiszen eddig teljes kapacitás-kihasz-
nálásra és emellett kapacitás-fokozásra kellett törekednie, a jövőben pedig 
válogathat a tekintetben, hogy az adot t , illetve gazdaságosan bővíthető kapa-
citások közül melyeket milyen mértékben vegye igénybe a szükségletek opti-
mális kielégítése érdekében. Az újszerű termelési-gazdasági feladathoz újszerű 
tudományos feladatok tartoznak. A Bizottság e tekintetben tudományszervező 
politikája középpontjába a X. Osztály kiemelt témájának megfelelő feladatait 
állítja, amikor a bányaegyedi optimumok vizsgálatának területéről az országos 
analízis területére irányít ja a figyelmet, amikor a gazdasági megítélés legjobb 
módszereit keresteti a műrevalósági problémakör tisztázása révén, és amikor 
a kutatásokat a szénbányászaton belül az optimális termelési struktúrának 
megfelelően koncentrált bányaüzemek technikai fejlesztésére irányítja. A szén-
bányászat terén ugyanis a feladat az, hogy a rendelkezésre álló termelőerőket 
a kedvezőbb adottságú, tehát a kisebb termelési költségű és jobb minőségű 
szenet eredményező bányákba koncentráljuk, az ország hazai szénben jelent-
kező igényének minimális társadalmi munkaráfordítással történő kielégítése 
érdekében. Az elvégzett vizsgálatok már azt is bizonyítják, hogy a kedvező 
természeti adottságokkal rendelkező szénbányák egy részében számottevő 
mértékben lehet a széntermelést gazdaságosan fokozni és ezzel a többletter-
meléssel néhány igen kedvezőtlen adottságú, gazdaságtalan bánya termelését 
lehet pótolni. A szénbányászat előtt tehát az a feladat áll, hogy gazdaságossá-
gát részben néhány javíthatatlanul gazdaságtalan bányaüzem felszámolásával, 
főképpen és elsősorban azonban a korszerűbb, gépesített bányaművelési 
technológiák alkalmazási körének lényeges bővítésével, valamint a munkaszer-
vezés javításával fokozza. 

Mindezek a feladatok az alap- és alkalmazott kutatások terén az új, 
vagy újszerű témák tucat ja i t vetik fel, s a sorrendiség, a megfelelő koordináció 
kialakításában a Bizottságra további felelősségteljes feladatokat rónak. Ilyen 
például az a most folyó, és a szakemberek széles körének bevonásával előké-
szítés alatt álló munka, amelynek célja a várható szakember — mérnök és 
technikus — szükséglet meghatározása, a bányászat, mindenekelőtt a szén-
bányászat perspektívájának megfelelően, az új gazdasági mechanizmusban. 

Megemlíthető még, bogy a Bizottság tagjai résztvesznek a KGST külön-
féle „Tudományos és Műszaki Tanács"-aiban néhány nemzetközi tudományos 
szervezetben (pl. a Berlini Német Tudományos Akadémia Nemzetközi Kőzet-
mechanikai Irodájában, s annak több nemzetközi munkabizottságában), s 
ilyen módon közvetlen kapcsolatot tar tanak az iparvezetés és a tudomány-
szervezés néhány nemzetközi fórumával is. 
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Lehet, hogy az ismertetett témák ilyen vázlatos érzékeltetésben nem 
tűnnek olyanoknak, amelyek egy akadémiai tudományos testület irányító 
tevékenységét igényelnék. A Bizottság természetesen elsősorban e kérdések 
tudományos elvi-metodikai alapjaival foglalkozik, de — s ezt nem is kívánjuk 
elhallgatni — fontosnak tar t juk azt is, hogy munkánkból a kutatóintézetek 
és az ipar irányítói, sőt szükség esetén az üzemek vezetői, a termelés közvetlen 
parancsnokai is messzemenően profitáljanak. 
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