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A földtani kutatás az iparfejlesztés szolgálatában
Dr. Simon Pál nehézipari miniszter

Örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, 
hogy az V. ötéves terv  földtani kutatási felada
tait és e feladatok megoldásának feltételeit 
megfogalmazni h ivatott ankéton rövid bevezető 
előadást tartsak. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a 
földtani kutatási feladatok nagy részben alapját 
és nélkülözhetetlen feltételét képezik azoknak 
a feladatoknak, am elyeket nemrégen a nehéz
ipari tárca iparágai és ezen belül az egyes bá
nyászati ágazatok elé kitűztünk.

Ipari term elésünk fokozása és népünk élet- 
színvonalának növelése egyre több ásványi 
nyersanyagot kíván. Elsődleges ásványi nyers
anyagszükségletünk — változatlan áron szám ít
va — 1950-ben m integy 20 m illiárd forint volt, 
ugyanez 1970-ben m ár 60 m illiárd forint, és 
1990-ben előreláthatólag 120 m illiárd forint 
lesz. Az igénynövekedés ütem e tehát gyorsul és 
bár egyidejűleg a hazai nyersanyagvagyonra 
alapozott term elés is fokozódik, növekszik az 
import részaránya. A század közepén az alig 
20%-os im portarány a fém- és energiahordozó 
ásványi nyersanyagok területén ma eléri a 
45%-ot. A hazai ásványi nyersanyagok term elé
sének fokozása lehetővé teszi többek között azt, 
hogy villamos energiában mutatkozó többlet- 
igényünk döntő részét szénből, valam int kisebb 
részét hazai uránércből előállított villamosáram
mal fedezzük.

Ez a néhány számadat is érzékeltetheti, hogy 
a nyersanyagigények kielégítésmódja gazdaság- 
politikánk egyik fontos alapkérdése. Az összes 
kül- és belgazdasági tényezők együttes és gon
dos mérlegelésével kell meghatározni, hogy 
igényeinket mely nyersanyagokból, m ilyen m ér
tékben és milyen belföldi, ill. im port aránnyal 
irányozzuk elő kielégíteni. Távlati terveink ki
alakításánál földtani lehetőségeinken tú l figye
lembe kell vennünk a népgazdaság munkaerő- 
helyzetét és teherbíróképességét, beruházási- és 
nemzetközi fizetési m érlegünk javításának kö
rülményeit.

A legfontosabb feladat az ásványi nyers
anyag-szükségletünknek 75—80% -át képező 
energiahordozók biztosítása. Az energiahordozók 
im portjának növekedése a hazai források szű
kösségével, valam int hatékonyabb energiafel
használási szerkezet kialakításának igényével 
kapcsolatos. Az elm últ 15 évben a szénhidrogé
nek fokozottabb felhasználása lényeges meg
takarításokkal, a term elés m inden területén  a 
hatékonyság növekedésével, és a lakosság élet- 
körülményeinek javulásával járt. Erről a továb
biakban sem m ondhatunk le, akkor sem, ha a 
szénhidrogének im portjának költségei a koráb
biakhoz viszonyítva lényegesen fokozódtak. 
Szükséges azonban, hogy a szénhidrogénekkel 
nagyobb gonddal gazdálkodjunk és valóban ott 
használjuk fel őket, ahol ez a legnagyobb haté
konyságot biztosítja.

A népgazdaság V. ötéves terve  a nyersanyag- 
szükségletek biztosítása tekintetétben is meg-
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alapozott. 1980-ban kőolajszükségletünk m int
egy 13 millió tonna lesz. Ebből a hazai term elés 
2 millió tonnát képes fedezni. Földgázszükség
letünk 10 m illiárd m3-re  nő, 6 m illiárd m3 hazai 
term elés m ellett. A 3 millió tonnás bauxit- 
termelés teljes egészében fedezi a hazai igénye
ket és e téren  fennálló nemzetközi kötelezettsé
geinket. Vasércszükségletünk túlnyom ó többsé
gét importból elégítjük  ki: a hazai term elés és 
szükségletnek ez idő szerint csak 8—9% -át biz
tosítja és vas ér cvagy ónunk intenzívebb igény- 
bevételével sem nő 10% fölé a hazai részarány. 
A mangánfém-szükséglet több m int 80% -át a 
hazai termelés, és 15—20% -át az im port elégíti 
ki. Színesfém-felhasználásunk 1980-ban 120
ezer tonnára emelkedik és kétharm ad részét 
importból fedezzük. A fennm aradó hányad nagy 
része a hulladékok újrafeldolgozásából szárma
zik, a hazai bányászat részaránya m integy 5% 
lesz.

Az V. ötéves tervben tehát még az 1970-es 
évek elejére kialakult arányok lesznek érvény
ben, annak ellenére, hogy a hazai források foko
zottabb igénybevételére az MSZMP XI. kong
resszusának állásfoglalásai alapján gazdaság- 
irányító szerveink — a KGST ajánlásokkal 
összhangban — m ár az előző években intézke
déseket te ttek  a hazai ásványvagyon kutatásá
nak és kiaknázásának fokozására. A hazai for
rások számottevő növelésének lehetősége ugyan
is 1982 előtt korlátozott, m ert a korszerű nagy 
bányák, feldolgozóművek létesítéséhez, a fo
gyasztók felkészítéséhez 5—8 év szükséges még 
akkor is, ha a bázisul szolgáló ásványvagyon 
m ár m egkutatott és a fejlesztés részleteiben is 
eldöntött. E fejlesztések beruházásigénye a nép
gazdaság erőforrásait egyes esetekben túlzottan 
igénybe venné, ezért terveink kialakítása és 
azok realizálása alkalmával jelentős mértékben 
támaszkodnunk kell a szocialista gazdasági in
tegrációs lehetőségekre, ezen belül elsősorban 
a Szovjetunió segítségére. Ennek a segítségnek 
köszönhető, hogy a jövőben sem kell számol
nunk a term elés fejlődésének ütem ét veszélyez
tető energia- és nyersanyaghiánnyal. A Szov
jetunió nagym értékben hozzájárul nyersanyag 
és energiaszükségleteink kielégítéséhez és jelen
tős segítséget kész nyújtani a hazai ásványi 
nyersanyagterm elés fokozását szolgáló beruhá
zások megvalósításához is.

A nehézipari tárca ásványi nyersanyagter
melő ágazatainak V. ötéves terve számos olyan 
feladatot tartalm az, am elyek teljesítését föld
tani kutatással kell megalapozni. A földtani ku
tatás céljait azonban az V. ötéves terven jórészt 
túlnyúlnak, ezért az V. ötéves tervi fejlesztési 
feladatokon kívül hosszútávú iparfejlesztési cél
kitűzésekre is u talni szeretnék.

A nehézipar V. ötéves terv i feladatai többek 
között az 1980. utáni időszak nyersanyagszük
ségletének bizotsítására, illetve a nyersanyagok 
villamosenergiává, fémmé és vegyipari alap



anyaggá való feldolgozására irányulnak. Tata
bánya környékén m egkezdjük 4 db, összesen 
7—8 millió t/év  kapacitású mélyművelésű bá
nya építését és Bükkábrány térségében előké
szítjük a 10— 11 millió t/év  kapacitású külfej
tés beruházását. Befejezzük a szegedi kőolaj
ipari létesítm ényeket, kiépítjük  a IV. ötéves 
terv  során felkutatott — egyenként kisebb, de 
összességében mégis jelentős —- új szénhidro
génmezők termelőberendezéseit, és közel 700 
km feltáró fúrást m élyítünk. Hajdúszoboszlón 
kiépítjük az 500 millió m:i kapacitású földalatti 
gáztárolót. Tovább folytatjuk a Földgázfelhasz
nálás Központi Fejlesztési Program ját, és a 
tervidőszak végén a lakások m integy 74% -át 
kívánjuk vezetékes vagy palackos gázzal el
látni.

Az erőművi kapacitásokat m integy 1500 MW- 
tal növeljük. Ez a D unam enti és a Tiszai Hő
erőm űvek kiépítésével, valam int a Paksi Atom
erőm ű első 440 MW-os reaktor egységének 
üzembehelyezésével valósul meg. Párhuzam o
san m egkezdjük új szénbázisú hőerőművek épí
tésének előkészítését.

Folytatjuk az A lum ínium ipari Központi Fej
lesztési Program ját. A tim földgyártási kapaci
tást 800 ezer tonnára em eljük és szélesítjük az 
alumínium félkész és készterm ék gyártást.

A nehézipar öt év a la tt összesen 170 milliárd 
F t értékű fejlesztést valósít meg. Ezen belül 
figyelmet fordítunk a földtani kutatás eszközei
nek fejlesztésére is. A közel 3,5 m illiárd Ft-os 
fejlesztés m integy 3 m illiárd F t állami támoga
tással valósul meg.

A hazai ásványi nyersanyagterm elés -— az 
im port növekedése ellenére is — jelentős és 
alapvető szektora a m agyar népgazdaságnak. A 
bányászat foglalkoztatja a nehézipari ágazat lét
számának 7,8% -át és m űködteti állóeszközállo
m ányának 11,8%-át.

Az 1950-es évekig ásványi nyersanyagban jó
részt önellátók voltunk, egyes ásványi nyers
anyagokban most is és a jövőben is önellátók 
lehetünk, m ert ásványi nyersanyagterm elésünk 

bár a szükségleteknél kisebb m értékben — 
— összességében is számottevően növekszik és 
m ert a földtani kutatás révén ásványi, készle
teink növekedése m eghaladja a term elés növe
kedését.

Hazánkat nem szabad ezért nyersanyagokban 
abszolút értelem ben szegény országnak m inősí
teni , és kétségbe vonni a hazai bázis ésszerű 
fokozásának indokoltságát. Nem helyes ezt ten 
ni még akkor sem, ha nemzetközileg nyilván
valóan nem tartozunk az ásványi nyersanyagok
ban gazdag országok közé.

Hazánk ism ert és rem énybeli, művelésre ér
demes nyersanyagai a teljes nemzeti vagyon
nak jelentős részét képviseli. Ez az érték  a leg
újabb számítások szerint több m int 600 milliárd 
forintot tesz ki. Az ásványvagyon-értéknek 
m integy 30% -át szénvagyonunk, közel 50% -át 
szénhidrogén-vagyonúnk alkotja.

A hazai földtani adottságokat, a környező or
szágok egyes ásványi nyersanyagokban való el
látottságát, valam int a szállítás távolságát figye

lembe véve, a következő megállapítások tehe
tők:
— Viszonylagos szegénységünk energiahordo

zókban, valam int a hazai szénhidrogén-va- 
gyon által behatárolt term elésfejlesztési le
hetőségek indokolják annak az integrációs 
koncepciónak a továbbfejlesztését, amely 
szerint olajszükségletünket elsősorban a 
szovjet kőolajból, a m aximálisan fejleszten
dő hazai szén és hasadóanyag-bázison ki 
nem elégíthető energiaigényeinket pedig 
szovjet földgázból és villamosenergiából elé
gítsük ki. Mint ismeretes, szénvagyonunk 
alapján a távlati term elés jelentősen na
gyobb lehet a korábbiaknál tervezettnél. A 
szénbányászat elsősorban a Tatabánya kör
nyéki jó minőségű barnaszén-lelőhelyek és 
a bükkábrányi külfejtéses lignitelőfordulás 
erőm űvi célú kiaknázásával számottevően 
m érsékelheti más országokból, tőkés valutá
ért való energiahordozók im portját.

— Űjabb előfordulások felderítése és term elés
be állítása révén kőolajból és földgázból a 
mai vagy annál valamivel nagyobb termelési 
mennyiség előreláthatóan a századfordulóig, 
vagy ta lán  azon tú l is fenntartható  lesz, de 
jelenlegi ism ereteink szerint intenzív föld
tani kutatás m ellett sem biztosítható a te r
melés jelentős és tartós növelése.

— Vasércből a szükséglet a távlatban is csak 
behozatalból lesz kielégíthető. A hazai ter
melés részarányát a jelenlegi kapacitás szint
jén 6% körül tervezhetjük.

— A bauxit esetében a hazai term elési lehető
ségek nagyobbak a távlati szükségleteknél, 
így továbbra is fennáll a kedvező m agyar
szovjet tim föld-alum ínium  egyezmény fenn
tartásának lehetősége. A bauxit-term elés 
növelésének a lehetőségét a gyengébb minő
ségű bauxitok gazdaságos feldolgozási tech
nológiájának kidolgozásától is várjuk.

— A felkutatott, illetve részben még kutatás 
a la tt álló Recsk környéki rézércvagyon le
hetőséget nyú jt arra, hogy távlati rézszük
ségleteinket teljes egészében hazai források
ból elégítsük ki. Ugyanezen előfordulás szol
gálhat bázisul ólom- és cinkim portunk je
lentős részének kiváltásához.

— Oxidos mangánércből term elési lehetősé
geink m eghaladják a hazai szükségleteket. A 
m egkutatott ásványvagyon ism eretében dön
tö tte  el a korm ány a  hazai ferromangán- 
gyártás fejlesztését, ezért távlatilag a ferro- 
m angán-igények teljes kielégítésére lehet 
számítani.

— Az építőipari, a szilikátipari, valam int az 
ásványbányászati nyersanyagok iránti igé
nyek a többé-kevésbé egymást helyettesít- 
hetően rendelkezésre álló ásványvagyonból 
túlnyom ó részben hazai forrásból kielégíthe
tők.

— Nikkel- és ónércekkel, foszfát, káli- és kősó 
készletekkel és néhány más speciális nyers
anyaggal egyáltalán nem rendelkezünk, az 
ezek irán ti szükségletünket ezért teljes egé
szében importból kell fedeznünk.
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A bányászati ágazat fejlesztéséhez a földtani 
kutatás eredm ényei szolgáltatnak alapot. A ku
tatások célja, hogy m inél jobban tegye ism ertté 
a gazdaságos bányászati kapacitások létesítésé
re  alkalmas nyersanyagelőfordulásokat és m in
den időben biztosítson elegendő számban meg
bízható alternatívákat a fejlesztési döntésekhez.

Hazánkban a nemzeti jövedelem m integy 
5— 10 ezrelékét, az ásványi nyersanyagok te r
melési értékének pedig m integy 100,0-át fordít
juk  földtani kutatásra. A kutatás adottságainak 
korlátái ellenére is, eredményes és hatékony 
volt. Az elm últ 15 év alatt felkutato tt m űvelés
re érdemes ásványvagyon az ez idő a la tt k iter
m elt nyersanyagm ennyiségnek négyszeresét 
tette  ki. Az 1 F t kutatási költségre jutó m int
egy 10 F t-nyi nemzeti vagyonnövekedés pedig 
a kutatási tevékenység kedvező népgazdasági 
hatékonyságát is jelzi.

A hazai földtani kutatás kimagasló eredm é
nyei között ta rtju k  számon a felszabadulást kö
vető időszak gyorsütemű ipari fejlesztéséhez 
nélkülözhetetlen szénvagyonok felkutatását, a 
külfejtéssel m űvelhető lignitelőfordulások fel
derítését, az Alföld kőolaj- és földgázelőfordu
lásainak megismerését, a nemzetközileg is jelen
tős alum ínium iparunk bázisául szolgáló bauxit
vagyon m egkutatását, valam int a recski rézérc- 
vágyon felderítését.

Sikeres időszaka volt a földtani kutatásnak a 
IV. ötéves tervperiódus is, amelyről Fülöp elv
társ részletesebben fog szólni.

Az V. ötéves terv  földtani kutatási feladatait 
részben ugyancsak Fülöp elvtárs, részben az 
egyes iparágak képviselői fogják ism ertetni. Én 
csupán néhány olyan kutatáspolitikai kérdést 
érintek, amelyek szoros kapcsolatban vannak a 
kutatási eredm ények ipari és népgazdasági 
hasznosításával.

Ilyen például a hosszútávú gazdaságfejlesztés 
tervezésének kérdése. A tervek megalapozása 
megkívánja, hogy a legrövidebb idő a la tt a szá
zadfordulón tú lm utatóan tisztázzuk nyersanyag- 
term elési lehetőségeinket! Tisztázni kell a re
ménybeli ásványvagyonainkra vonatkozó becs
lések realitását és pontosabbá kell tenni azok 
területi előfordulásaira vonatkozó ism ereteinket 
is. K utatási kapacitásunk feljesztésére és a föld
tani kutatások volum enére vonatkozó hosszú- 
távú tervünket ezekkel az ism eretekkel szoros 
kapcsolatban kell kialakítani.
/ Hasonlóan fontos kérdés a földtani kutatás 

ipari-népgazdasági hatékonyságának növelése. 
Hazánk ásványi nyersanyag-előfordulásainak 
adottságai kiterjedésük, mélységük, minőségük, 
hozamuk nagyon heterogén. Fennáll ez a hete
rogenitás még az egyébként m űrevaló ásványi 
nyersanyag-előfordulások között is. Nem ritka 
például, hogy egyik előfordulás kiaknázása 
többszörösen is gazdaságosabb m int a másik. A 
földtani kutatás biztosítson ezért választási le
hetőséget az iparfejlesztés számára, hogy az — 
anélkül, hogy a kedvezőtlenebbről végleg le
mondana — m indig a kedvezőbb előfordulást 
tudja először igénybe venni. Ezáltal egy-egy bá
nya létesítésekor és annak élettartam a során 
több m illiárd F t-al nagyobb népgazdasági ered

m énytöbblet is elérhető. A földtani kutatás te
hát olyan preventív „beruházásnak” tekinthető, 
amely — szemben a kizárólag csak az üzemelte
tés során m egtérülő beruházásokkal — m ár a 
beruházás első éveiben is m egtérülhet. A közel
jövőben megépítendő bányák évtizedekre hatá
rozzák m eg a bányászat term elékenységét és 
hozzájárulását a nemzeti jövedelemhez. Ezért 
kell fokozottan törekedni a felderítő kutatások
nak a legrem ényteljesebb területekre irányuló 
koncentrálására.

A koncentrálás bizonyos kockázattal is jár, 
de ezt a kockázatot vállalni kell. A koncentrált 
kutatás kevesebb sejtést, de több ism eretet szol
gáltathat. Kevesebb helyen fogunk kiterm elésre 
érdemes nyersanyagot sejteni, de több helyen 
ismerni. Term előkapacitást pedig csak az utób
biakra lehet tervezni és építeni. A felderítő és 
részletes kutatási program ok rangsorolásánál és 
kivitelezésénél az egyetlen cél az ipar, a nép
gazdaság szolgálata lehet és törvényszerűen hát
térbe kell szorulnia m inden regionális vagy 
szűkebb szakmai érdeknek.

Az elm ondottakból következik, hogy m indent 
el kell követnünk a céltudatos földtani kutatás 
megvalósítási feltételeinek biztosítására. A föld
tani kutatás hatékonysága növelésének az ered
m ényekre törő tervezésen kívül jelentős tarta 
lékai vannak a földtani kutatási eszközök és 
módszerek fejlesztése terén  is. Fel kell használ
ni a z , előkutatási módszereket. A szénhidrogén
kutatásban teljes egészében át kell térn i a  digi
tális szeizmikus felvételezésre és értékelésre, 
továbbá be kell vezetni a term elékenyebb, a 
vibrációs rengéskeltésen alapuló eljárásokat. A 
szilárd nyersanyagkutatás terén  alkalmazni kell 
a legfeljettebb geofizikai, geokémiai és térképe
zési módszereket.

A népgazdaság az V. ötéves tervben 70— 
80% -kal többet ford ít földtani kutatásra, m int 
az előző tervidőszakban. Ezen összeg legna
gyobb része a szénhidrogénkutatást szolgálja. 
Az előirányzottak szerint a költségek növekedé
se ellenére a kutatás volumene előreláthatólag 
csak m integy 10—15% -kal növekszik, össze
függésben azzal, hogy a szénhidrogénfúrások 
fajlagos teljesítm énye hosszú idő óta stagnál. A 
fúrások átlagmélység-növekedésén kívül ennek 
egyéb objektív okai is vannak, ezeket azonban 
technológiai fejlesztéssel és szervezési intézke
désekkel feltétlenül ellensúlyozni lehet. Ügy 
gondolom, hogy itt  igen sok a tennivaló m ind a 
fúrási technológia fejlesztése, m ind a földtani 
ismeretszerzési és a műszaki igények összehan
golása terén.

A kutatási tevékenységnél — annak vándorló 
jellege m iatt — az o tt dolgozók m unkakörül
ményei és szociális ellátottsága az átlagosnál 
rosszabb. Az elm últ évben vállalataink komoly 
erőfeszítéseket tettek  a  tereppótlék felemelésé
re. Ennek ellenére érezhető, különösen a begya
korlott szakmunkások hiánya. A vállalatoknak 
bérpolitikájuk kialakításánál e  körülm ényekre 
is tekintettel kell lenniük. Fokozottan fel kell 
használni az anyagi ösztönzés lehetőségét, a ku
tatási m unkák minőségi javítására, mennyisé-
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gének növelésére és nem utolsó sorban a  költ
ségek csökkentésére.

A vázolt problém ákat központi szerveink is 
jól ismerik, ez ügyben az e lm últ években több 
korm ányintézkedés is tö rtén t. A végrehajtás 
azonban nem halad a kívánatos ütem ben, ezért 
fontos feladatnak tartom  e  határozatok végre
hajtásának következetes ellenőrzését és a végre
hajtást akadályozó tényezők gyors elhárítását.

A földtani kutatás e lő tt álló feladatok teljesí
tésében jelentős felelősség háru l az egyes ipar
ágak vezető szerveire és földtani szolgálataira 
is. Az előbbiekben elsősorban a távlati fejlesz

tési tervek  és a földtani kutatási célkitűzések 
összehangolása érdekében kell erőfeszítéseket 
tenniük, míg az utóbbiakban elő kell segíteniük 
a földtani kutatások szakszerű, a bányászati te r
vezés és üzem telepítés igényeit kielégítő meg
valósítását. Hatékony bányászat csak a  kellő 
földtani megalapozottsággal folyhat, de földtani 
kutatásnak is csak akkor van tényleges népgaz
dasági eredm énye, ha arra hatékony bányászat 
épül.

Befejezésül engedjék meg, hogy köszöntsem 
az ankét résztvevőit és a népgazdaságilag ki
emelkedő fontosságú feladataink megoldásához 
jó m unkát és sok sikert kívánjak.

/
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Ásványi nyersanyagforrásaink kutatása 
a IV. és V. ötéves tervidőszakban

Dr. Fülöp József akadémikus, a Központi Földtani Hivatal elnöke

Erdei Ferenc, a M agyar Tudományos Akadé
mia 1971-ben elhunyt egykori főtitkára — aki 
emberi, politikai és tudományos téren egyaránt 
kiemelkedő személyisége volt közéletünknek — 
m ár a 60-as évek első felében népgazdasági je
lentőségű feladatként fogalmazta meg „az or
szág term észeti erőforrásainak széles körű tudo
mányos vizsgálatát”. A term őtalaj, az ásványi 
nyersanyagok, a felszíni és felszínalatti vízfaj
ták, a  légkör és a tájalkotó tényezők beható 
megismerésében, a bennük rejlő lehetőségek 
tudományos feltárásában és optim ális hasznosí
tásában — gazdasági felemelkedésünk nélkülöz
hetetlen forrásait látta.

Alig több m int egy évtized m últán, az embe
riség történelm ében még soha nem tapasztalt 
m értékben került a figyelem központjába a ta 
laj termőképességének növelése, az ipari fej
lődés ütem ét fenntartó  ásványi nyersanyagok 
biztosítása, a víz, a levegő és a term észetes kör
nyezet ésszerű hasznosítása, védelme. Csak né
hány napja, hogy országgyűlésünk környezetvé
delmi törvényt fogadott el; a M agyar Tudomá
nyos Akadémia vezetői időszerűnek tekintik  „a 
hazai term észeti erőforrások ku tatását” — a né
hány országos jelentőségű kutatási főirány 
rangjára emelni; a  párt és a korm ány kiem elt 
figyelemben és tám ogatásban részesíti az ország 
ásványkincseinek ku tatását és feltárását. Mind
ez örömmel tölt el bennünket és erőt ad a m un
kához; ugyanakkor a feladatok feszítettebbek, 
a tennivaló megsokasodott, a felelősség na
gyobb.

Az elm últ tervidőszakban egymást váltotta az 
átm eneti érdektelenség hidege és a forró érdek
lődés. A restrikció is nagyobb volt a szándékolt
nál és а IV. ötéves terv  kiemelkedő eredm é
nyeiben is benne van a „jó szerencsét” ezer fel- 
deríthetetlen szállal segítő állami és társadalm i 
érdeklődés, — a lendületet adó támogatás.

А IV. ötéves földtani kutatási terv  eredm é
nyes teljesítésének szem léltetésére a következő 
táblázat adatai is elegendők lennének.

/ 1. (mt) 2. (Ft) 3. (md Ft)

Kőolaj 14 203 30
Földgáz 18 203 20
Szén 150 1 10
Bauxit 15 27 7
Rézérc 100 4 25
Ólom-cinkérc 10 3 3
Építőipari ásv.-a. 2000 0.03 5

A számba vett, gazdaságosan kiterm elhető új 
ásványvagyon (1.) m inden fő irányban megha
ladja az előirányzatot, a földgáz kivételével pó
tolta, — sőt esetenként jelentősen felülm últa a 
közben kiterm elt ásványvagyon mennyiségét.

Kedvezően alakult az 1 t ásványi nyersanyagra 
vetített fajlagos kutatási költség (2.) és a felderí
te tt új ásványvagyon nagy potenciális népgaz
dasági eredm ényt képvisel (3.).

A vártnál kedvezőbben alakult az új ásvány
vagyon minőségi összetétele. Ez különösen a 
bauxitnál igen számottevő. A korábban megku
tato tt ipari vagyon átlagminősége alapján az a 
vélemény alakult ki, hogy elkerülhetetlen a 
tim földgyárak részére szállított bauxit átlagmi
nőségének hetes m odulusra történő csökkentése. 
Ez az új eredm ények alapján hosszabb időre 
szükségtelenné válhat.

A 8 md F t összes földtani kutatási ráfordítás 
— a gazdaságosan kiterm elhető új ásványva
gyon révén is — több m int tízszeresen megté
rült. A földtani tevékenységnek azonban csak 
m integy a fele irányult új ásványvagyon felde
rítésére. Jelentős arányú volt a bányatelepítési 
terveket, a bányarekonstrukciókat és a termelési 
előirányzatokat megalapozó előzetes és részle
tes fázisú kutatás, a földtani alap- és előkuta
tás, a vízföldtani-, a mérnökgeológiai- és az ag- 
rogeológiai kutatás.

A földtani szolgálat dokum entálta és értékel
te az évi 100 em szénhidrogén-termelő fúrás, a 
240 em kutató és feltáró bányavágat, és a 140 
em bányabeli fúrás földtani adatait.

A kétségtelenül igen kedvező IV. ötéves terv 
időszaki eredm ények m ellett indokolt a konkrét 
kutatási tevékenység elemzéséből is következte
téseket levonni az elő ttünk álló legfontosabb 
feladatokra vonatkozóan. A fő irányokban vég
zet és a tervbe vett kutatásokkal kapcsolatban 
a következőket szeretném kiemelni.

A czénhidrogén-kutatás IV. ötéves tervében 
előirányzott 25 m t új ipari szénhidrogén-vagyon 
felderítését

— az első évek kedvezőtlen körülm ényei el
lenére,

— a M inisztertanács 1973. augusztusi határo
zatával biztosított anyagi támogatással

az OKGT szénhidrogén-kutatással foglalkozó 
szervezete jelentősen túlteljesítette. Kedvező 
az új ipari vagyon kőolaj és földgáz aránya 
mind a prognosztikus vagyonhoz, mind az 1971. 
I. 1-i ásványvagyonhoz viszonyítva.

A szénhidrogén-kutatás 1970-ig terjedő 35 
évi átlagában (tehát Algyőt is magába foglalóan) 
az összes fúrási m -re vetített eredményesség 
26 t/m  volt. Ez а IV. ötéves tervidőszakban 22 
t/m, miközben a fúrási átlagmélység 1570 m- 
ről 2100 m -re növekedett. A geológiai m unka 
hatékonyságát jobban tükröző fúrásonkénti 
eredményesség 41 et/fúrásról 47 et/fúrásra 
emelkedett.

A kiemelkedő eredm ények elérésében — 
megítélésünk szerint — döntő szerepe volt a 
mélyfúrásos kutatás sokoldalúan megalapozott 
földtani és geofizikai előkészítésének, a tervező
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m unka színvonal-növekedésének, a célkitűzések 
fázisokra bontott programokba foglalásának. A 
geofizikai kutatás — kapacitásának növelése 
m ellett — igen jelentős módszer- és műszer- 
fejlesztéssel biztosította hatékonyságát. Növeke
dett a szénhidrogén-kutatások koncentrációja: 
1971-ben még 20 területen  40 indikáció ku tatá
sára került sor; ugyanakkor 1975-ben 13 terüle
ten  25 indikáció felderítésére irányult a  ku ta
tás. A koncentráció fokozódását jelzi, hogy az 
elm últ 5 év alatt a kutatófúrások több m int 
50% -át mindössze 7 terü letre  összpontosították. 
Eredményes m unkát végeztek szénhidrogén-ku
tató geológusaink a Kárpátokon belüli terü let
— a  KGST együttműködésében kidolgozott — 
általános szénhidrogén-prognózisának elkészíté
sével. Ez azonban nem helyettesíti — az előt
tünk  álló feladatok pedig erőteljesen sürgetik
— a prognózistanulmányok legreményteljesebb 
területeinkre és m élységszintekre történő rész
letes kidolgozását. Ez a tárcaszintű kutatási fő
irány egyik legfontosabb feladata.

Figyelmeztető számunkra, hogy a jelentős 
állami műszaki fejlesztési támogatás ellenére 
sem alakult kielégítően a működő fúróberende
zések átlagteljesítm énye. A fúrási előirányzato
kat a tervidőszak egyetlen évében sem sikerült 
megvalósítani. Szerepet játszott ebben az á t- 
lagmélység-növekedés és a műszaki fejlesztés 
realizálásának elhúzódása, de számottevő volt 
a m entésre és a  rétegnehézségek elhárítására 
fordíto tt idő növekedése is. Összefüggésben van 
mindezzel a magfúrások összes hosszúságának 
és a rétegvizsgálatok számának csökkenése is.

Az V. ötéves terv  célkitűzése 30—35 mt új 
ipari szénhidrogén-vagyon felderítése, m integy 
15 ezer km szeizmikus méréssel és 1000 km  ku
tatófúrás lemélyítésével. Ez — 2100 m -ről vár
hatóan 2500 m -re növekvő átlagmélység m ellett
— 400 db szénhidrogén-kutató fúrás sokoldalú 
vizsgálattal megalapozott tervezését és megvaló
sítását jelenti. A fő kutatási te rü let az Alföld 
marad, ahova a kutatási kapacitásnak mintegy 
*V4 része összpontosul. A dunántúli kutatás rész
aránya a IV. ötéves tervidőszakban elért közel 
30% -ról az V. ötéves tervben 20% -ra csökken. 
Nagy erőfeszítéseket kell tenni, hogy a dunán
tú li szénhidrogén-kutatás produktivitását bizto
sítani lehessen.

Fontosnak tartjuk , hogy az Országos Kőolaj- 
és Gázipari Trösztön kívül rendelkezésre álló 
kutatási kapacitások, m int a Földtani és Geofi
zikai Intézet, az akadémiai és az egyetemi ku 
tatóhelyek — jellegüknek megfelelően, de a 
legfontosabb szénhidrogén-kutatási feladatokkal 
jól összehangoltan — vegyék ki részüket ha
zánk legnagyobb jelentőségű földtani kutatásá
nak teendőiből.

A IV. ötéves tervidőszak kutatási előirány
zataiban a szénkutatás szerepelt a múlthoz 
viszonyítva a legkedvezőtlenebb arányban. A 
term elési célokat szolgáló, iparági igényeken 
felüli KFH perspektivikus kutatási előirány
zattal együtt sem érte el a 100 em -t. A tényle
ges kutatási szükséglet — és végül a teljesített 
kutatási volumen — a tervezettnek azonban 
több m int a kétszeresére növekedett.

Jelentősebb kutatási feladatok közé tartozott a 
M árkus-hegyi, a lencse-hegyi és a  sajómercsei 
barnakőszén-kutatás, a lignitkataszter elkészíté
se, valam int a Ny- és É-magyarországi lignit
kutatás. A mecseki feketekőszén-területen kül- 
fejtéses te rü let kutatására, és jó eredm énnyel 
zárult fúrástechnológiai kutatásra került sor.

Kiemelkedő fontosságú a Nagyegyháza— 
Mány—Csordakút környékén a Dunántúli Gyűj
tőerőm ű fő szénbázisát képező terü let komplex 
kőszén-, bauxit- és hidrogeológiai kutatása. En
nek mielőbbi befejezéséhez segítségként a kö
vetkező hónapokban szovjet fúrócsoportok ér
keznek hazánkba es 1977 végéig 40 em kutató
fúrást m élyítenek le ezen a területen.

Az V. ötéves tervidőszakban is tovább foly
tatódnak a bányászati term elési előirányzatok 
földtani megalapozása céljából végzett kutatá
sok; a  nagykapacitású hőerőművek nyersanyag- 
bázisaként figyelembe vehető lignitkülfejtések 
kutatása; és tovább növekszik a mecseki fekete
kőszén-kutatás.

A legfontosabb feladatokban való aktív köz
reműködéssel jelentős m értékben fejlődött a 
szénbányászati iparág földtani szolgálatának 
munkája. A mecseki munkabiztonság fokozásá
nak igénye, a külfejtéses bányászat sajátos 
problém áinak megoldása, valam int az ásvány- 
vagyon-gazdálkodással kapcsolatos feladatok a 
bányageológiai szervezet további megerősítését 
teszik szükségessé. A tapasztalatok aláhúzzák, 
hogy a m unka hatékonyságának alapvető felté
tele a földtani szolgálat szoros együttműködése 
'a. bányák műszaki-term elési és gazdasági rész
legeivel, valam int a földtani, a műszaki és a 
közgazdasági ism eretek állandó korszerűsítése, 
továbbfejlesztése.

A  bauxitkutatás igen kedvező, IV. ötéves 
tervidőszaki eredm ényeire néhány vonatkozás
ban m ár utaltam . Kiemelésre érdemes az előku
tatás korszerű színvonala, a kutatási kapacitás 
legkedvezőbb területekre történő koncentrálása, 
a kutatás magas fokú szervezettsége, eredmé
nyessége.

A legfontosabb kutatási területek  a IV. és az 
V. ötéves tervidőszakban a következők:
— a nyirádi bauxitterület, ahol a regionális 

karsztvízszint-süllyesztéssel szárazra kerülő 
teljes bauxitvagyon megismerése és term e
lésbe vonásának megalapozása a feladat;

— a Nagy egyháza—Mány környéki bauxitterü
let, ahol az ikerterm ékes bányaművelés föld
tani megalapozása és a tágabb környezetben 
további új bauxitvagyon felderítése a cél;

— az új, igen kedvező adottságokkal rendelkező 
Iharkút környéki kutatási terület.

Az V. ötéves tervidőszakban jelentősen foko
zódik a felderítő kutatás részaránya. Kiemelke
dő fontosságú a kutatási előirányzatok realizál
hatósága szempontjából a műszaki fejlesztés 
máris késedelmes megvalósulásának mielőbbi 
rendezése. Az erre  irányuló közös erőfeszítések
nek eredm ényre kell vezetniük. Alapvető nép- 
gazdasági érdek fűződik ahhoz, hogy a bauxit
kutatás ütem ét fokozzuk és a még feltárható 
ásványvagyont mennyiségileg és minőségileg 
megbízhatóan behatároljuk. Ennek eredménye

7



5 Z É N H I D R 0 G É N K U T A T Ó  S Z E I Z MI K U S  V O N A L H O S S Z  SZ É N H1D RO G ÉN KUTATÓ ÉS FELTÁRÓ F ÚRÁSOK

A I V.  ÖTÉVES  T E R V I D Ő S Z A K B A N  A IV.  ÖTÉVES  T E R V I D Ő S Z A K B A N

r - 10 00D

-  5000

1971 ' 1972 ‘ 1973 1974 WTb
0 km

-1500

1D0P

-  50a‘

1971 1972 1973 1974 1975
0 km

' A KITERMELHETŐ SZENHIDROGENVAGYON NÖVEKEDÉSE 

A IV. ÖTÉVES TERVIDŐSZAKBAN

A S Z E N H I D R O G E N K U T A T O  F URAS OK  

—  Ö N K Ö L T S É G É N E K  — ÉS ÁT LAG M É L YS É G É N EK 
AL AKUL ÁS A A IV.  ÖTÉVES T E R V I D Ő S Z A K B A N

1971 1972 1973 1974 1975

8



teszi lehetővé a bauxitterm elés és tim földgyár
tás optimális program jainak kialakítását.

Folyam atban van a bányászati veszteség 
csökkentésére irányuló, műszaki fejlesztési ja 
vaslatokat és intézkedéseket tartalm azó Állami 
Tervbizottság-i előterjesztés kidolgozása.

A  színesérc-Jcutatás terü letén  kiemelkedő je
lentőségű feladat a recski m élyszinti rézérclelő
hely mélyfúrásos kutatásának befejezése volt. 
Ez a bányatelepítés tervezéséhez szükséges m ér
tékig tisztázta a földtani viszonyokat. Az V. öt
éves tervidőszakban, a második akna m élyítésé
vel egyidejűleg — a kutató vágatokkal és a 
késedelmesen beszerzésre váró bányabeli fúró
berendezésekkel — 360 m Ft értékű részletes 
kutatást kell megvalósítani.

További feladat a rézérchez kapcsolódó szá
mottevő ólom- és cinkércvagyon részletes bá
nyászati kutatása, a művelési rendszer m eg
alapozása céljából. Folytatódik a Börzsöny 
hegység és a  Darnó övezet elő- és felderítő fá
zisú ércföldtani kutatása.

A z ásványbányászati nyersanyagok kutatásá
nak megoldásra váró problém aköre a sokirá
nyú, jelentős tudományos kezdeményezés, a bá
nyászati lehetőségek, a félüzemi kísérletek és az 
ipari felhasználás összhangjának biztosítása.

A z építőanyag-ipari ásványi nyersanyag-ku
tatás alapvetően az iparfejlesztési célkitűzések 
függvénye. Kiemelkedő jelentőségű volt ezen a 
téren  a hejőcsabai és a bélapátfalvai cem ent
gyár-rekonstrukció nyersanyagbázisának kuta
tása, valam int a Dunántúli-középhegységben 
egy új cem entgyár a lternatív  telepítési változa
tainak földtani megalapozása.

A m odern építőanyag-ipari nagyüzemek ked
vező településű, nagy kapacitású, a gyártási 
technológiának megfelelő minőségű, homogén 
nyersanyagbázisok m egkutatását igénylik. En
nek eredm ényes megoldásához alapvetően 
fontos, hogy az iparfejlesztés hosszútávú fej
lesztési tervei rendelkezésünkre álljanak, a vá
lasztékterem tő nyersanyag-kutatás realizálható
sága érdekében. A m ár jelenleg is m integy évi 
70 m t építőipari nyersanyag-term elés hosszú
távú, növekvő arányú fenntartása nélkülözhe
tetlenné teszi a nyersanyag-kataszterek rendsze
res továbbfejlesztését és a  legkedvezőbb nyers
anyag-lelőhelyek állami védelmét.

Az ásványi nyersanyag-kutatás m ellett nagy 
jelentőségű a földtani alap- és előkutatási tevé
kenység. A sokirányú tem atikus m unkán kívül 
ide tartozik az ország, illetőleg a term észeti erő
forrásaik alapján legfontosabb hegységek és 
medencék részletes és átfogó földtani és geofi
zikai vizsgálata, részletes és áttekintő földtani 
és geofizikai térképek szerkesztése és közre
adása:
— gyakorlatilag befejeződött és jelentős m ér

tékben közreadásra kerü lt az ország — 
KGST egyeztetéssel kialakíto tt előírások 
alapján szerkesztett — 1:200 000 m éretará
nyú földtani és geofizikai térképsorozata;

— befejeződött a K-i Mecsek, a Dorogi-meden
ce, a Cserhát, a  M átra és a  Tokaji-hegység 
részletes és átfogó földtani vizsgálata; folya
m atban van részletes földtani térképsoroza

tu k  és átfogó földtani leírásuk, valam int át
tekintő földtani térképeik közreadása.

A rendelkezésre álló kutatási kapacitás jelen
leg a Dunántúli-középhegységre, a Börzsöny 
hegységre és az Alföld komplex földtani és 
geofizikai vizsgálatára, rendszeres földtani és 
geofizikai térképezésére irányul.

A Dunántúli-középhegységben a bauxit- és 
barnakőszén-kutatás tudományos megalapozása, 
új ásványi nyersanyag-perspektívák kutatása 
és vizsgálata, a Börzsöny hegységben színesérc
kutatás, az Alföldön komplex földtani, agro- 
geológiai, mérnökgeológiai és hidrogeológiai 
kutatás van folyam atban.

Befejeződött az érdekeltekkel közös finanszí
rozással megvalósított mérnökgeológiai térképe
zés Eger és Miskolc területén, jelentősen előre
haladt Budapest, Esztergom és Salgótarján terü 
letén, valam int a  Balaton környékén, most 
indul Veszprém és Szeged területén.

Nemzetközi tekintélyünket jelzi ezen a téren  
az 1975-ben magas színvonalon m egrendezett 
UNESCO Mérnökgeológiai Továbbképző Tanfo
lyam  és a m ájus végén sorra kerülő Nemzetközi 
Hidrogeológiai Konferencia.

Értékes közhasznú m unkát végez a Földtani 
Intézet a m élyfúrási alapadatok rendszeres 
közreadásával.

Kiemelt kutatási feladatkört képvisel a geo
fizikai módszer- és m űszerkutatás. Az alapcél- 
kitűzés — a számítógépi adatfeldolgozás általá
nos bevezetése révén — olyan eszközök és 
módszerek kifejlesztése, amelyek a maximális 
információmennyiséget és pontosságot biztosít
ják.

A m űszerfejlesztés területén  legjelentősebb 
eredm ény a szeizmikus és mélyfúrásos geofizi
kai digitális terepi felvevőberendezések kifej
lesztése volt. Jelentős eredm ény а К —500-as 
kis karotázs, a különféle karotázs szondák, a 
geoelektromos műszercsalád kis-, közép- és 
nagybehatolású egységei és a neutronaktivációs 
analizátor nemzetközi viszonylatban is vezető 
színvonalon tö rtén t kifejlesztése.

Egészségesen fejlődött nem zetközi tevékeny
ségünk. Rendszeresen és aktívan részt vettünk 
a KGST Földtani Állandó Bizottság m unkájá
ban, amely 1975-ben M agyarországon tartotta 
XXX. ülésszakát. A Komplex Integrációs Prog
ram  feladatai közül 1972-ben az INTERMOR- 
GEO-, 1974-ben az INTERGEOTECHNIKA, 
1975-ben a MONGÓLIÁI NEMZETKÖZI FÖLD
TANI EXPEDICIÓ-ban való közreműködésre 
írtunk  alá egyezményt. A KGST-munkában 
elsősorban a hazai földtani kutatás időszerű 
feladataihoz kapcsolódó tém ákban vállaltunk 
aktív  közreműködést; ilyenek:
— a szénhidrogén perspektívák földtani értéke

lése,
— a színesérctelepek összehasonlítható vizsgá

lata,
— a K árpát—Balkán—Kaukázusi övezet me- 

tallogéniája,
— az új digitális műszercsaládok kialakítása, a 

geofizikai adatok számítógépi feldogozása,
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2. ábra

— a KGST-országok szám ára deficites ásványi 
nyersanyagok beszerzési lehetőségeinek vizs
gálata.

A kétoldalú közvetlen földtani együttm űkö
désben a tapasztalatcsere m ellett elsősorban a 
geofizikai műszerfejlesztés területén  erősödött 
a szoros koordinációban végzett együttműködési 
forma. Zavartalanul folytatódott szomszédaink
kal a határm enti földtani együttműködés. Az 
elm últ ötéves tervidőszakban először kötöttünk 
kétoldalú földtani együttm űködést a francia 
Földtani és Bányászati K utatási Központtal, a 
román Földtani- Bányászati és Olajipari Minisz
tériumm al, valam int a Kubai Földtani Szolgá
lattal.

12 országban 28 ösztöndíjasunk ve tt részt to
vábbképzésben; KGST-, ENSZ- és TESCO- 
szakértőként összesen 24-en dolgoztak 8 külön
böző országban. K utatócsoportjaink működtek 
Irakban, Libanonban, Jordániában, Szíriában, 
Mongóliában, Kubában, Vietnamban, Jugoszlá
viában és Szlovákiában.

Az V. ötéves tervidőszakban közel azonos 
irányban és jelleggel folytatódik a nemzetközi 
munka. Űj feladatként jelentkezik a fejlődő or
szágokban tervbe ve tt piackutatási tevékenység, 
amely ásványi nyersanyag-im portunk földtani 
kutatással történő elősegítését célozza.

A  hazai földtani kutatás időszerű feladataira 
visszatérve m indannyiunknak éreznünk kell,

hogy az V. ötéves terv  15 m illiárd F t földtani 
kutatási előirányzata nagy felelősséget ró a  ku
tatások irányítóira és megvalósítóira egyaránt. 
A hatékonyság döntő m értékben függ a prog
nózisok és a kutatási program ok tudományos 
megalapozottságától, a tervezés, a szervezés és 
a végrehajtás színvonalától. A kutatások ered
ményessége érdekében az elő ttünk álló években 
m inden e rő t az MSZMP KB Gazdaságpolitikai 
Bizottsága és az Állami Tervbizottság irányelvei 
alapján kidolgozott és az összes érdekelttel 
egyeztetett V. ötéves földtani kutatási terv vég
rehajtására kell fordítani.

A Központi Földtani H ivatal részéről alapelv
nek tek in tjük  és rendszeresen dolgozunk azért, 
hogy a földtani kutatás a népgazdasági érde
keknek megfelelően, az illetékes főhatóságokkal 
és iparágakkal érdem i együttm űködésben való
suljon meg:
— az éves kutatási tervek összeállítását a leg

frissebb tapasztalatok figyelem bevételének 
biztosítása és a végrehajtás feltételeinek re
álisabb számbavétele érdekében ettől az év
től kezdve szeptember 1. és október 30-a kö
zött bonyolítjuk le;

— szélesítjük a prognózisok, a kutatási progra
mok és jelentések vitafórum ait és fokozot
tabb m értékben bevonjuk a  vitába a tudo
mányos egyesületeket és bizottságokat is;
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— korszerűsítjük a szakmai továbbképzés szer
vezeti kereteit és feltételeit;

— jelentősen javítani kell az információs m un
ká t a földtani kutatás szervezeteiben és kü
lönös gonddal a vezető szervek irányában.

Rendkívül vontatottan halad a műszaki bázis 
fejlesztése és ez akadálya lehet az V. ötéves terv 
teljesítésének. Ennek tudatában kell az illetéke
seknek a megoldás érdekében határozottan és 
következetesen m inden lehetséges lépést meg
tenniük, beleértve a meglévő eszközök legtelje
sebb kihasználását. Egyenrangú fontosságú ez
zel a fúróm unkások anyagi helyzetének és 
m unkafeltételeinek javítása, utánpótlásuk biz
tosítása.

A Gazdaságpolitikai Bizottság és az Állami 
Tervbizottság állásfoglalásának m egfelelően fo
lyam atban van a kutatók anyagi érdekeltségé
nek fokozására irányuló határozattervezet ki
dolgozása, amely egyrészt a nagy népgazdasági 
jelentőségű nyersanyag-lelőhelyek felfedezőinek 
kiem elt állami jutalm azására, m ásrészt a ku ta
tási program ok időt, anyagot, eszközt (tehát 
költséget) kímélő érdemi megoldására irányul. 
Ez utóbbi célkitűzés elősegítése érdekében kell 
továbbfejleszteni a kutatások finanszírozásának 
jelenlegi rendszerét is.

Ásványvagyon-gazdálkodási feladataink kö
zött szerepel a term elési veszteségek ésszerű 
csökkentési lehetőségeinek vizsgálata. A feladat 
jelentőségét m utatja, hogy a kőolaj term elési 
veszteségek csökkenésének, vagyis a term elési 
kihozatal növelésének eredm ényeként ipari kő- 
olajvagyonunk m ennyisége 25— 50%-kal, in 
situ értéke pedig több 10 md F t-ta l növekedhet.

A szilárd ásványi nyersanyagokra vonatkozó 
vizsgálatok kiterjednek a term elési veszteségek 
normalizálására, valam int a gyenge minőségű 
ásványi nyersanyagok fokozott hasznosítása ér
dekében a feldolgozási technológia terén vég
zendő fejlesztési feladatokra is.

Az Országos Ásványvagyon Bizottság tevé
kenységében kiemelkedő jelentőségű volt ás- 
ványvagyonunk gazdasági újraértékelése.

Ennek eredm ényeit a mai és az öt év előtti 
értékek hányadosával jellem ezve a következő 
megállapítások adódnak:
— á prim er ásványi nyersanyagok értékét kife

jező költséghatár kisebb m értékben növeke
dett, m in t a jelentős inflációval te rhelt világ
piaci ár;

4— a hazai ásványi nyersanyagok term elési költ
ségének növekedése — a szénhidrogének ki
vételével — megközelítette, sőt e l is érte  a 
költséghatárok növekedését;

— em iatt az ásványi nyersanyagok műrevaló 
m ennyisége — az ultim er nyersanyagok 
világpiaci árának növekedése ellenére is — 
csak szerény m értékben nőtt (ez alól a szén- 
hidrogén-vagyon sem kivétel, s ennek oka, 
hogy szénhidrogén-vagyonúnk m ár az öt év 
előtti minősítés során is gyakorlatilag teljes 
m értékben m űrevaló volt);

— az ipari vagyon m érsékelt növekedése elle
nére is jelentős m értékben nőtt ásványva- 
gyonunk kiaknázásának potenciális eredm é
nyét kifejező in situ  értéke; ennek következ
tében szénhidrogén-vagyonúnk értéke 
négyszeresére, szénvagyonunké kétszeresére, 
bauxit- és rézércvagyonunké pedig közel 
m ásfélszeresére növekedett.

Befejezésül m indnyájunk nevében köszönete- 
m et és elism erésem et fejezem ki mindazoknak, 
akik a IV. ötéves földtani kutatási terv  nagy
szerű eredm ényeinek elérésében kiemelkedő 
m unkát végeztek.

Kérem  a főhatóságok, az iparágak és a föld
tani szervezetek vezetőit, hogy
— a kutatási feltételek  biztosításával,
— a kutatások hatékonyságát elősegítő határo

zott intézkedésekkel,
— a kutatási program ok földtani és gazdasági 

megalapozottságának fokozottabb vizsgálatá
val,

— takarékos anyag- és eszközfelhasználással,
— a kooperáció széles körű megvalósításával 
segítsék elő az V. ötéves földtani kutatási terv  
eredm ényes megvalósítását.

A földtani kutatás dolgozói m indenekelőtt a 
rendelkezésükre álló hatalm as hazai és nem zet
közi tapasztalati anyag elem zésére és értékelé
sére tám aszkodjanak. Törekedjenek az együtt
m űködésre és a legfontosabb problém ák széles 
körű m egvitatására.

Kapcsolataink a Föld országaival igen sokré
tűek. Gazdasági együttm űködésünkben fontos 
szerepet játszanak az ásványi nyersanyagok. 
Biztos tám aszunk ezen a té ren  is a Szovjetunió 
és a szocialista országok, am elyek im port nyers
anyag-szükségletünk túlnyom ó részét biztosít
ják, de növekszik a 'fe jlődő  országok szerepe is. 
Egészében azonban ma még a hazai forrásoké 
a fő szerep.

Ásványkincseink pontosabb megismerése, vá
lasztékterem tő feltárása, ésszerű hasznosítása 
hosszú időn á t jelentős tényezője m arad gazda
sági életünknek. R ajtunk múlik, m ilyen m érték
ben válik mindez éltető erővé, népünk boldo
gulását elősegítő gazdasági erőforrássá.

/
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Szénhidrogénkutatásunk helyzete és feladatai
Dr. Bán Ákos, az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt vezérigazgatója

Az 1968-ban elfogadott táv lati fejlesztési el
képzelések szerint —  az energiastruktúra kor
szerűsítése érdekében — az energiaforrások 
szerkezetében a szénféleségek aránya csökken, 
1975-ben 36—37%, 1980-ban pedig m ár csak 
26—28%. Ezzel szemben a szénhidrogének ré
szesedése emelkedik, 1975-ben 54%, 1980-ban 
pedig 65%.

Az energiapolitikai koncepció egyértelm űen 
meghatározza, hogy a  hazai szénhidrogén-ter
melés feladatait elsősorban kutatási tevékeny
ség sikeressége alapozza meg.

Az irányelveknek megfelelően a IV. ötéves 
tervidőszakban a legrem ényteljesebb területen, 
az előkutatás korszerűsítése és a fúrásos kuta
tás bizonyos m érvű csökkenő teljesítése m ellett 
végeztük kutatásainkat.

A fúrásos kutatás főleg az 1972. és 1973-as 
években esett erősen vissza — 142, ill. 160 ezer 
m /év —, aminek ellensúlyozására az MT 3328/ 
1973. sz. és az ÁTB 5016/1974. sz. határozata 
egyértelm űen megszabta a felszíni geofizikai 
felvétel mennyiségi és minőségi javítását — a 
szeizmikus vonalhossz- és csoportnövelés, a szá
mítógépes kiértékelés, vibroseiz, stb. — vala
m int a kutató- és term előfúrások teljesítm ényé
nek 350 ezer m éter/évre való növelését.

Az előkutatás és a  fúrásos kutatás növelése 
meghozta a várt eredm ényt. A IV. ötéves terv 
időszakra tervezett 25 to/m eredm ényesség he
lyett 37 to/m  eredményességet értünk  el, és jelen
tős kőolaj-, illetve földgázkészleteket fedeztünk 
fel — 32,5 m to szénhidrogén (és 7 m illiárd m3 
gáz) — Kiskunhalas, Szeged, Algyő-alsópannon, 
Ferencszállás, Endrőd, Battonya-kelet, Tázlár, 
Fegyvernek térségében az Alföldön és Nagylen
gyel környékén a Dunántúlon.

A IV. ötéves terv  földtani kutatási tevékeny
ségének bázisa a tervidőszak elő tt megszerkesz
te tt földtani modell, illetve az ennek alapján 
több módszerrel elvégzett prognózis tanulm ány 
volt. ,

A földtani modell az ország terü leté t az Alp— 
K árpáti—Dinarid rendszer m élyföldtani folyta
tásaként tekintette, mely a mezozoikumban 
pásztákba rendezve, azokhoz hasonló vonulato
kat képezett, m ajd a harm adidőszakban foko
zatosan egységesebbé váló süllyedő medence
alakulattá vált. A kőolajföldtani perspektívák 
szempontjából a metamorfózist szenvedett pa
leozoikum nem — a k réta  időszak végi kiemel
kedéssel szárazulattá vált és nagym értékben 
erodált mezozoikum kevéssé —, a vastag üle
déksorokkal jellem zett harmadidőszaki, főleg 
neogén képződmények igen perspektivikusak.

A különféle módszerekkel (analóg, statiszti
kai, genetikai) végzett készletprognózisok össze
hasonlító értékelése szerint a potenciális készlet 
több m int 2/з-а a fia tal harmadidőszaki képződ
ményekben található. Ezt tükrözi az ism ert 
szénhidrogénkészletek aránya is.

A kutatási koncepció alapján a részmedencé
ket kategorizáltuk potenciális készletmennyiség, 
megkutatottság, továbbá perspektivitás és föld
tani nehézségi fok szerint. Az előkutatás és a 
felderítő kutatás az előbbiek figyelembevételé
vel a geofizikai módszerekkel kim ért szerkeze
tekre irányult. Geofizikai m érések a medence
alakulatok legperspektivikusabbnak ítélt mély
ségtartom ányában voltak.

A perspektivitást az elvégzett kutatóm unka 
alapján vizsgálva megállapítható, hogy vannak 
olyan területek, ahol kisebb m unka-, mérés- és 
fúrásvolum ennel nagyobb eredményesség niu- 
tatkozott. M ásutt sűrű  vonalhálózatú mérés és 
nagyobb fúrási ráfordítás is eredm énytelenebb 
volt. Ez az ország földtani felépítésének hete
rogenitásából fakad.

A geofizikai, elsősorban a szeizmikus m éré
sek olcsóbbak, gyorsabbak és nagyobb haté- 
konyságúak egyes területeken (Alföld), a komp
likált földtani felépítésű területrészeken vi
szont költség- és munkaigényesek (Dunántúl, 
flis zóna, vulkáni területek).

Minthogy az ország m integy 120 szénhidro
gén-előfordulása közül a 10 legnagyobb tarta l
mazza a szénhidrogénkészlet kereken 80%-át, 
és ennek felét is egyetlen előfordulás, ez a kö
rülm ény rám utat, hogy az ország lelőhelyei ál
talában kis m éretűek. Többek között ez is egyik 
oka annak, hogy az előkutatás nem tud  megfe
lelő választékot nyújtani, ham ar m egkutatják 
fúrásokkal a kis szerkezeteket.

Nagyot léptünk előre а IV. ötéves tervidőszak
ban a tudományos földtani vizsgálatok vonalán 
is — m élyföldtani térképek szerkesztése, sztra- 
tigráfiai egységek meghatározása, geokémiai 
vizsgálatok stb. —, amelyek jelentős segítséget 
adtak a potenciális készletek eloszlásának m eg
állapításához, a perspektivitási sorrend kialakí
tásában. E m unkában az olajipari laboratóriu
mon, az OGIL-on kívül számos kutatóintézet és 
egyetemi földtani tanszék közreműködését is 
igénybe vettük.

Az ism ertetett kutatási eredm ények nemcsak 
a szénhidrogén növekedését eredményezték, ha
nem egyúttal hozzájárultak az V. és а VI. öt
éves tervidőszak további sikeres és megalapo
zott kutatási tervezéséhez is.

1. Az V. ötéves terv kutatási célkitűzései és ezek 
műszaki megalapozása

1.1. A hazai földtani kutatás eredményeinek 
geológiai értelmezése

Az V. ötéves terv  szénhidrogén-kutatási fel
adatainak megvalósítása érdekében továbbra is 
törekedni kell az ásványi nyersanyag anyagi mi
benlétének — a keletkezési folyamatoknak, az 
ipari jelentőségű felhalmozódás m ódjának és a 
mai megjelenési form áknak a m élyreható meg
ismerésére.
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A geometriai form ák kutatásának intenzifi- 
kálása m ellett egyre jobban előtérbe kerülnek 
az egyéb összefüggések alapján kidolgozott ku
tató módszerek. Erre m ár országos intézkedések 
történtek, a KFH által kidolgozott és felügyelt, 
„Az ország term észeti erőforrásainak kutatása 
és feltárása” tárcaszintű főirány tém apontjai 
révén, melynek geokémiai tém ái jóváhagyásra 
kerültek és a különböző kutatóhelyekkel a szer
ződéskötések is folyam atban vannak. A korsze
rűsített földtani modell létrehozása érdekében 
szükséges feladatok is kijelölést nyertek.

A kutatási koncepció az V. ötéves terv re  vo
natkozóan :
— Tovább kell folytatni a medencealakulatok 

földtani-geofizikai-geokémiai vizsgálatát az 
üledékes szénhidrogén-képződés korábbi 
szemléletében.

— Nagyobb hangsúlyt kell kapjon a mezozoi
kum, annak belső szerkezete, a flis, a kiéke- 
lődések és a lencsék vizsgálata.

— Fokozni kell a geometriai form ák (geofizika) 
kutatását az eszközök felbontóképességének 
és teljesítm ényének megfelelően az újabb 
és a régebbi (reambuláció) területeken már 
felism ert törvényszerűségeknek megfelelően.

— Szélesebb alapokra kell helyezni a hidro
dinamikai és a term ikus vizsgálatokat, a fá- 
ciesek elkülönítését a részmedencékben és 
országosan, az összegyűlt tapasztalatok, adat
halmazok földtani értelmezését.

— meg kell vizsgálni a szubdukciós földtani 
modellnek a szénhidrogén-kutatás számára 
mutatkozó előnyeit és a modell gyakorlati 
használhatóságát.

— Pontosítani és folyamatosan értékelve kar
ban kell tartan i a prognosztikus számításo
kat, adaptálni kell az új nemzetközi ered
m ényeket és tökéletesíteni a hazai módsze
reket.

1.2. A felszíni geofizikai kutatás fejlesztési
eredményei a IV. ötéves tervben és további 
célkitűzései

A felszíni geofizikai kutatás és ezen belül a 
szeizmikus kutatás a IV. ötéves tervidőszakban 
igen jelentős változáson m ent keresztül. Forra
dalmi jelentőségű, hogy 13 terepi csoportot kor
szerű digitális m űszerrel szereltünk fel és a ki
értékelés elektromos számítógéppel történt. Kí
sérletképpen bevezetésre kerü lt a robbanás nél
küli hullámkeltés, a vibroszeiz eljárás alkalm a
zása, ami hatékony teljesítm énynövelő módszer.

A digitális jelrögzítés és a számítógépes fel
dolgozás bevezetése jelentős eredm ényeket ho
zott mind a szerkezeti form ák pontos leképzése, 
mind a nagyobb mélységlehatárolás területén. 
Jól meghatározható volt a mezozoikum felszíne, 
és esetenként a mezozoikum belsejéről is kap
tunk információkat. Ugyanez m ondható el a flis 
belső szerkezetének kutatásáról, valam int a vas
tag vulkáni képződmények alatti összleletek ku
tatásáról. Ezek kijelölik az V. ötéves terv  főbb 
tennivalóit. Á ltalában nagyobb problém át jelent 
a bonyolult tektonikai felépítés, m int a nagy te
lepülési mélység.

A szeizmikánál az V. ötéves tervidőszakban a 
m érések intenzitásának növelése és a technikai 
színvonal emelése a cél.

A mérőcsoportok szám át 14-re, a szeizmikus 
vonalhosszat 3 ezer km /évre növeljük. A ter
melékenység fokozását az új technológia és a 
korszerű term elési eszközök — vibroszeiz, 1977- 
ben új számítóközpont üzembehelyezése — be
vezetésével érjük el.

A fejlesztés főbb feladatai, volumenének nö
velése m ellett:
— a digitális adatrögzítés és adatfeldolgozás ál

talánossá tétele,
— a legeredményesebb észlelési rendszerek és 

kiértékelési módszerek kidolgozása, alkalma
zása.

1.3. A karottázs mérések komplex és mennyi
ségi értékelésének fejlődése. E kérdéscso
portnál két problémakörrel kell foglalkozni:

— nagy hőmérsékletű, nagy mélységű karottázs 
eszközök;

— az információszerzés fejlődésének irányai.
Az elm últ ötéves tervidőszakban az olajipari

m élyfúrási geofizika jelentősen fejlődött. A 
mennyiségi növekedés m ellett jelentősen javult 
a szelvényezés szerkezete. Öt év alatt közel 
megkétszereződtek a korszerű laterolog, a rádió
aktív és az akusztikus mérések. Általánossá vált 
a nagy felbontóképességű m ikrolaterolog és 
m egjelent a kétszondahosszas gamma-gamma 
kőzetsűrűség-mérés. A megfelelő mélységkapa
citású karottázs berendezésekkel a nagy hő- és 
nyomásálló lyukműszerekkel tovább erősödött 
a nagymélységű kutatás karottázs bázisa.

Sikerrel indult az egyszerű és olcsó közvetlen 
ismeretszerzést biztosító kábeles teszterek és 
oldalfal-m intavevők bevezetése.

Az V. ötéves tervben fokozódó szénhidrogén
kutatás, a nagyobb kutató és feltáró fúrási mé
terszám  szükségessé teszi a  szelvényezési volu
m en arányos növelését. Ugyanakkor a növekvő 
átlagmélység a bonyolultabb geológiai felépítésű 
szerkezetek, a kedvezőtlenebb mérési feltételek 
és a karottázzsal szemben tám asztott növekvő 
belső és külső elvárás mind többfajta, egyre 
korszerűbb, a rétegjellem zőkkel szorosabb kap
csolatban lévő mérési módszert igényelnek. 
Ezért a hagyományos ellenállás módszerek ro
vására uralkodóvá kell tenni a laterolog m éré
sek m ellett az indukciós szelvényezést. Fokozni 
kell a lyuk kom penzált porozitás követő m éré
sek széleskörű alkalmazását, mivel elsősorban 
tőlük várható a mennyiségi adatszolgáltatás 
pontosabbá tétele.

Az V. ötéves terv  során általánossá kell tenni 
a mérési adatok digitális terepi rögzítését és 
azok közvetlen számítógépbe vitelét. Az egyik 
legfontosabb célkitűzés a számítógépi értelm e
zési rendszer kialakítása, továbbfejlesztésé és 
gyakorlati használatba vitele a nagyszámú föld
tani információ maximális hasznosítása céljá
ból.

E feladat színvonalas megoldása csak nem
zetközi integrációban, a KGST-re támaszkodva
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lehetséges. Ezt biztosítja az e  tém ában megkez
dett koordinált karottázs tevékenység.

1.4. A fúrásos kutatás műszaki ellátottsága és 
műszaki fejlesztése a IV. és V. ötéves terv
időszakban

Az elm últ tervidőszak első két évében előállt 
pénzügyi nehézségek m iatt a fúrási ipar kény
szerű visszafejlesztése után, a fúrási eszközállo
m ány rendkívüli módon leromlott. Az egyéb
ként is le írt állomány leépítését kelle tt végre
hajtani úgy, hogy az 1971. évi 29 db-ból álló 
berendezéspark 1972. végére 21 egységre csök
kent.

Az 1973-ban hozott m inisztertanácsi határozat 
a kutatási feladatokhoz szükséges fejlesztés 
pénzügyi igényét rendelkezésre bocsátotta, 
amely alapján megkezdődött a fúró és lyuk- 
befejező állomány felfejlesztése, de a rendelke
zésre álló keret csak részben nyújto tt lehetősé
get a fejlesztési program  megvalósítására, ille
tőleg a tevékenységhez elengedhetetlenül szük
séges fúrócső- és szerszámállomány biztosítá
sára.

A 350 000 m/év ossz. fúrási volumen elérésé
hez — amelyből 200 ezer m/év a kutatófúrás — 
további jelentős rekonstrukció szükséges. Min
denekelőtt folytatni kell a fúróberendezés-állo
mány korszerűsítését. Ez 1977-től a Szovjetunió
ból történik, amelyre lehetőséget nyújt az idő
közben megvalósított szovjetunióbeli gyárt
mányfejlesztés. A lyukbefejező, és kútjavító- 
kútkezelő állomány rekonstrukciója is főleg 
szovjet kútjavító berendezések beszerzésével 
folytatódik.

A IV. ötéves tervidőszakban a műszaki fej
lesztés két alapvető célt szolgált: új fúrástech
nológiák bevezetését és a tőkés importszerelvé
nyek, anyagok hazai előállítását.

Az V. ötéves tervidőszakban folytatódik az 
iszapkutatás, a packer-fejlesztés és ennek foly
tatásaként a többi kútszerelvény hazai gyártá
sát is tervbevettük. A fúróberendezések műszer
igényének kielégítésére — 7—8 param éter mé
résére és mélység függvényében történő regiszt
rálásra — szolgáló műszercsoport fejlesztését 
tervezzük.

Fúrásos kutatási tevékenységünk fokozása el
engedhetetlen feltétele hazai szénhidrogén-va
gyonúnk, kőolaj- és földgáztermelésünk növe
lésének. A jövőre is tanulságul szolgáló követ
keztetés, hogy a szénhidrogén-készletek alaku
lása és a term elt m ennyiségek szoros kapcsolat
ban vannak a fúrási m éterszámmal és ezek 
m inden változását érzékenyen követik. A szén
hidrogén-bányászat szempontjából rendkívüli 
fontosságú a fúrási teljesítm ény ésszerű foko
zása, vagy legalábbis annak szintentartása.

2. A műszaki fejlesztés helyzete és feladatai

Műszaki fejlesztési költségként 102 millió fo
rin to t használtunk fel, külső kivitelezőknek a 
műszaki fejlesztési alapból 27 millió forintot, és

a kutatási alapból 30 millió forintot nyújtot
tunk.

A műszaki fejlesztés keretében elsősorban a 
szénhidrogén-prognózis geokémiai módszerei
nek kidolgozása és a  prognóziskészítés ponto
sabbá téte le  érdekében történő különböző föld
tani tanulm ányok készültek.

Az V. ötéves terv  külső intézményekkel meg
oldandó egyik legfontosabb feladata továbbra is 
a szénhidrogén-prognózis tudományos alapjai
nak pontosítása. Ennek érdekében új kutatási 
módszerek kidolgozása és alkalmazása, újabb 
földtani vizsgálatok bevezetése válik szükséges
sé. Vonatkozik ez főleg a geokémiai vizsgálatok
ra, amelyek eredményességétől a kutatás ked
vezőbb megalapozását várjuk.

Az V. ötéves tervidőszakban külső kivitele
zőkkel a műszaki fejlesztési alapból 68 millió 
forintot, a kutatási alapból 70 millió forintot 
tervezünk szerződéskötésekre.

A következő években mind a műszaki fejlesz
tési alap, mind a kutatási keret nagyobb arányú 
igénybevételét tervezzük több olyan ipari jel
legű feladat megoldására, amelyek
— kutatási hatékonyságát közvetlenül befolyá

solják, pl.
a) operatív tevékenységgel kapcsolatosan: 

rétegkezelés és hatékonyság vizsgálata, 
gyorsmagszedés, furadékok és magok vizs
gálata invert iszapok esetén, stb.,

b) telep param éterek vizsgálata: kőzetfizikai 
vizsgálati módszerek fejlesztése, hetero
gén tárolók lehatárolása stb..

c) a kutatási módszerek fejlesztése: új mód
szerek tanulmányozása, sztratigráfiai és 
litológiai záródású csapdák kutatása,

— a szénhidrogén-prognózist pontosabbá teszik:
— a földtani feldolgozást korszerűsítik:

a) új földtani anyagvizsgálati módszerek be
vezetése,

b) a geokémiai és a  geofizikai anyagvizsgá
la t és értelmezés továbbfejlesztése,

c) reambulációs vizsgálatok,
d) szám ítástechnika földtani alkalmazása 

speciális feladatokra gépi programok se
gítségével.

Az elm últ években jelentő^ előrelépés történt 
a geofizikai kutatási módszerek fejlesztése terü
letén. Ez a la tt az idő alatt valósult meg a mág
neses jelrögzítésű digitális szeizmikus műszerek 
alkalmazása, mely lehetővé te tte  a földtani meg
ismerés magasabb szintű megvalósítását, az ún. 
közös mélységpont módszerének általános alkal
m azását és annak korszerű digitális számítógép
pel történő feldolgozását.

A digitális feldolgozás bevezetésével jelentős 
fejlődésen m ent keresztül a gravitációs kutató 
eljárás, m ely nélkülözhetetlen eleme le tt a 
szeizmikus tervezésnek, de önálló földtani kuta
tási adatot is szolgáltat.

A geoelektromos mérési módszer fejlődése az 
elm últ időszakban, a korszerű elektromágneses 
m élykutató eljárások elterjedésével jellemez
hető.

A geoelektromos mérési adatok felhasználásá
val nőtt a geofizikai adatszolgáltatás komplex
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jellege és jelentős m értékben gyarapodott infor
máció tartalm a.

Az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt 
(OKGT) m élyfúrási geofizikai szolgálata is je
lentős változáson m ent keresztül a IV. ötéves 
terv időszaka alatt.

A különböző hazai intézményekben folyó m ű
szaki fejlesztés, és a szocialista országokból be
hozott m űszerekkel korszerűsítette módszervá
lasztékát. Ezt biztosítják a korszerű karottázs 
eljárások elterjedését illusztráló alábbi számok:

1970 1974
összes szelvényezés (m) 3 437 000 3 565 000
ebből — laterolog (m) 120 000 249 000

— radioaktív (m) 262 000 439 000
— szónikus (m) 11 000 75 000

10 év ala tt 4,8-szorosára növekedett a nuk
leáris szelvényezés volumene és ezzel elérte a 
kutatási célú szelvényvolumen 15% -át (a kívá
natos szint 25% lenne). Hazánkban a szelvénye
zési módszerek kisebb választéka ellenére a vi
lágátlagánál nagyobb hányadát foglalják el a 
fúrási időnek a szelvényezési munkák. Francia- 
országi adatokra hivatkozva megállapítható, 
hogy a geológiai m űveletekre fordított időhá
nyad fokozatosan csökken, az 1959-es 20% -ról
1971-ben 10% -ra és ezen belül az elektromos 
m érések ideje stagnál m integy 4—5% -on annak 
ellenére, hogy a szelvényezések fajtái jelentő
sen m egnövekedtek ez idő alatt. A geológiai is
meretszerzésre fordított idő csökkenése döntően 
a mélységi geofizikai módszerek és eszközök 
fejlesztésével kapcsolatos.

A hazai szénhidrogén-kutatás sajátos viszo
nyai között kell megemlíteni a magas lyuktalp- 
hőmérsékletet, A rendelkezésre álló adatok 
alapján megállapítható, hogy a 3000 m-es ta lp 
mélység hőm érsékletének m ásutt csaknem két
szeres talpmélység hőmérséklete felel meg. Eb
ből a specifikus helyzetből adódnak a mélységi 
geofizikai m űszerek beszerzésének nehézségei.

A kitűzött földtani feladatok csak úgy oldha
tók meg, ha az olajipari geofizika az V. ötéves 
tervben biztosítja 14300 km  szeizmikus vonal
hossz bemérését, % geoelektromos és 2 gravitá
ciós csoport folyamatos üzemelését, valam int 
1000 km kutató és 750 km feltáró fúrás korsze
rű szelvényezését. E cél érdekében 1978-ig be 
kell fejezni a digitális terepi m űszerpark kiala
kítását.
— Új számítóközpont üzembe állításával lehe

tővé kell tennie a több, m int kétszeresére nö
vekedett terepi mérési anyag feldolgozás- 
gozását;

— a geoelektromos m unka biztosítására sepciális 
olajipari célokat szolgáló műszer és mód
szerfejlesztését kell végezni;

— ki kell alakítani a hazai speciális viszonyokat 
(nagy lyukhőm érséklet s t b . . . )  kielégítő 
nagyhatékonyságú és nagy pontosságú szel- 
vényező berendezést;

— meg kell terem teni és széleskörűen alkal
mazni a m élyfúrási geofizikai számítógépes 
értelmezési rendszert.

A szénhidrogén-kutatással kapcsolatos geofi
zikai tevékenységet szinte kizárólag az OKGT 
végzi, ugyanakkor az ehhez szükséges műszerek 
és módszerek fejlesztésében és gyártásában 
széleskörű hazai és külföldi kooperáció valósult 
meg. így a felszíni geofizika vonalán az ELGI 
a VEB Geophysik (NDK) vállalattal kooperál
va fejleszti a SD—10—21 típusú digitális szeiz
mikus m űszert és végzi a korszerű geoelektro
mos m űszerfejlesztést. M élyfúrási geofizikában 
komoly fejlesztési bázist képvisel az OKGT-— 
OGIL (nagy hőállóságú lyukműszerek, akuszti
kus berendezések), valam int az ELGI (radio- 
aktívi szondák) és a Gamma Művek (felszíni be
rendezések).

A hazai intenzív geofizikai m űszerfejlesztést 
a különleges földtani körülmények, gazdaságos- 
sági és műszaki szempontok, valam int az em
bargós megkötések indokolják. A fejlesztés 
meggyorsítására igénybe kell venni a KGST 
nyújto tta  lehetőségeket (Koordinációs Centrum, 
Speciális Brigád) és a  kapitalista országokkal 
kiépíthető előnyös kooperációs kapcsolatokat is.

Fúrás terü letén  a  fejlesztési tevékenységnek 
az alábbi alapvető szempontokat, irányelveket 
kell szem előtt tartani:
— a fúrási teljesítm ények növelése érdekében 

a berendezéspark megfelelő és átgondolt fej
lesztése szükséges. A fúrási tevékenység egé
szét közelíteni kell a kiegyensúlyozott fú
ráshoz, illetve a m érsékelten túlegyensúlyo- 
zoít fúrást általánosan el kell terjeszteni. 
Ennek alapvető feltétele az iszapkezelő gé
pek használatának általánossá válása, ami
nek jelentős szénhidrogén-tároló védelmi 
hatása is van. A teljesítm énynövelés fontos 
potenciális tartaléka a korszerű zárt és sikló- 
csapágyas fúrók használata, azokon a helye
ken, ahol ez gazdaságos,

— a pontos földtani és műszaki információszer
zés f eltételeit m aradéktalanul biztosítani kell 
a m egnövekedett teljesítm ények m ellett is. 
Az egyes fúrási param éterek műszeres mé
rése és regisztrálása a  kivitelezési m unkála
tok biztonságosabbá téte le  m ellett elsősor
ban ezt a célt szolgálják,

— a nehéz fizikai m unka gépesítése az egyre 
súlyosabb és lassan m egoldhatatlannak lát
szó fúrási létszámproblémák csökkentése 
céljából a fejlesztési tevékenység során is 
kiem elt szerepet kell hogy kapjon,

— tőkés devizam egtakarításra való törekvés 
azt jelenti, hogy valam ennyi fejlesztési te
vékenységnél messzemenően szem előtt, kell 
tartani, hogy az eddig tőkés relációból be
szerzett eszköz vagy anyag hazaival történő 
helyettesítése váljon lehetővé.

3. A hazai szénhidrogén-kutatás viszonyítása 
műszáki és költségmutatók alapján a nemzet
közi helyezethez.

Hazánkban a IV. ötéves tervidőszakban 47 km 
esett egy szerkezetre (5630 km/120 szerke
zet =  47 km/szerkezet). Ezt általában kevésnek 
lehet megítélni.
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A fajlagos km  költségek évenkénti alakulása 
viszonylag állandó. így egy km  átlagosan 39,2 
eFt-ba, egy szerkezet felkutatása átlagosan 
5.630 eFt-ba kerü lt a IV. ötéves terv  folyamán. 
Ugyanezen időszak alatt 32 m to ipari szénhid
rogént fedeztünk fel, így az 1 to szénhidrogénre 
jutó geofizikai költség: 21,5 Ft/to.

Nemzetközi
összehasonlítás csoport hó km költség

Nem szoc. országok
Európa
USA
Közel-Kelet 
Krím-félsziget 
Ukrán Közt.
NDK
Hazai (GKÜ)

96.810 $ 
95.370 $ 
84.121 $ 
85.829 $ 
42.075 Rb 
46.025 Rb

670.000 DM
570.000 F t

1.193 $ 
1.413 $ 
1.089 $ 

897 $ 
2.550 Rb 
1.315 Rb 

21.000 DM 
39.200 F t

A IV. ötéves tervben 13 csoportot korszerű 
digitális m űszerrel szereltünk fel, valam int ki
cseréltük gépjármű, fúró és egyéb amortizáló
dott eszközállományunkat; az összes beruházási 
költség 590 m Ft volt.

A hazai fajlagos fúrási teljesítm ény 1975-ben 
a IV. ötéves tervidőszakban a legjobb, 12.540 
m /ber/év volt. Az USA fajlagos teljesítm énye 
1500—1600 m átlagmélység m ellett meghaladja 
a 30.000 m /ber/év értéket.

Megjegyzendő, hogy az algyői területen  1950 
m átlagmélységnél a fajlagos teljesítm ény eléri 
a 30.000 m ber/évet. Kiemelkedő érték a Szov
jetunió tyum eni területén elért 67.000 m/ber/év, 
vagy a Ny. Szibériában te ljesíte tt 91.000 
m/ber/éves érték.

A szocialista országok nélkül a  világ fajlagos 
fúrási teljesítm énye megközelítően 7.770 
m /ber/év.

A IV. ötéves terv  során hazai vonatkozásban 
1,391.512 m fúrási teljesítm ényt értünk el éven
ként átlagosan 23,5 fúróberendezéssel. Ez éves 
átlagban 11.778 m /ber/év fajlagos teljesítm ényt 
jelent.

A fajlagos fúrási teljesítm ény növelése, m int 
a fúrási költségek csökkentésének leghátásosabb 
eszköze, pozitívan érezteti hatását a IV. ötéves 
tervidőszak költségalakulásában. Amíg 1971-től
1972- ig — a fúrási teljesítm ény csökkenésével 
— a fajlagos fúrási költség több, m int 1000 
F t 'm-rel nőtt, addig 1972-től kezdve egyenletes 
költségcsökkenés tapasztalható. Végeredmény
ben a tervidőszak 1,391.512 m-es fúrási volu
m enét m éterenként átlagosan 5507,2 F t-é rt tel
jesítettük, 2083 m-es fúrási átlagmélység mel
lett.

Ennek a teljesítm énynek az értékeléséhez 
összehasonlításul közöljük az USA jellemző 
költségadatait:

1972-ben az egész USA tevékenységre vonat
kozóan 1540 m átlagmélység m ellett 62 $/m,
1973- ban 1560 m átlagmélység m ellett 68 $/m 
a fajlagos költség. Ezen belül 1973-ban 2624 m 
átlagmélységhez 70 $/m tartozik.

(Az összhasonlításnál megjegyzendő, hogy az 
USA-ban használatos értékelési forma eltér a 
hazaitól.)

Az V. ötéves terv  során a költségnövekedési 
tendencia m érséklését egyrészt a  fajlagos fúrási 
teljesítm ény további növelésével, másrészt im
port szükségletünk (elsősorban nyugati) m ini
málisra történő csökkentésével tervezzük.

A fúrási ipar beruházás-fejlesztésre a IV. 
ötéves terv  során összesen 1.967 m Ft-ot fordí
tott. Közvetlenül a beruházási m utatók nemzet
közi összehasonlítására nincs mód, erre vonat
kozó adatokat nem publikálnak. Közvetett elem 
zésre azonban lehetőség nyílik a költségadatok 
alapján, amely m agában foglalja az amortizá
ciós kulcs révén a beruházásra fordított öszege- 
ket is. Erre vonatkozóan érvényes az a megál
lapítás, hogy a  hazai fúrási teljesítm énynöve
kedés kompenzálja a megemelt fejlesztési kere
tek hatását.

4. Nemzetközi kapcsolatok

K utatási vonalon elsősorban a KGST nem
zetközi kapcsolatok dominálnak.

A Kőolaj- és Gázipari, valam int a Földtani 
Állandó Kormánybizottságok — m int középszin
tű  irányító szervek — által koordinált nemzet
közi együttműködés keretében három alapvető 
állandó m unkacsoport működik:

1. Geofizikai munkacsoport
2. Geológiai munkacsoport
3. M élyfúrási munkacsoport

A IV. ötéves terv  együttműködési témái lé
nyegében a Komplex-programhoz kapcsolód
nak. A geológiai m unkacsoportok célul tűzték 
ki, hogy megvizsgálják az együttműködés lehe
tőségeit, m indenek előtt saját kőolaj- és föld- 
gáztermelésük. növelése és ezen belül is a nagy- 
mélységű tárolók és a tengeri aquatoriumok 
kutatási lehetőségeire vonatkozóan. 4— 5 éven
ként elvégzik prognosztikus kőolaj- és földgáz- 
készletük becslését.

Határm enti szénhidrogén-kutatási megegye
zés, földtani és geofizikai dokumentációcsere 
jö tt létre  a szomszédos államokkal: Jugoszláviá
val, Romániával, Csehszlovákiával és Ausztriá
val.

A nagymélységű fúrások karotázs vizsgálatá
ban elért eredmények, a nagy mélységkapacitá
sú szelvényező berendezések, a magas hő- és 
nyomásálló lyukműszerek és perforáló anyagok 
hazai eredm ényes kifejlesztése te tte  indokolttá, 
hogy ebben a tém ában a KGST-ben vezető sze
repet kapjon a m agyar olajipari mélyfúrási 
geofizika.

Ennek megfelelően az OKGT keretében meg
alakult a Koordinációs Központ, és ez végzi a 
tevékenység szervezését, összehangolását, az 
NKFÜ-ben létrehozott Speciális Brigád feladata 
pedig a konkrét karottázs m unkák ellátása a 
hazai mélyfúrásokon kívül az érdekelt KGST- 
országokban is.

A fúrási szakterületen közvetlen kétoldalú 
tudományos-műszaki együttműködést folyta
tunk  a Szovjetunió VNIIBT-vel, a szlovák
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SPNP-vel és az NDK-ban lévő FIEE-vel. Leg
intenzívebb a  szovjet—m agyar együttműködés; 
1971—75. között m integy 10 millió F t értékű 
eszköz- és dokum entáció-cserét bonyolítottunk 
le. A szlovák és az NDK együttm űködés álta
lában konzultációk form ájában valósult meg. Az 
eszközcsere m indkét tagországgal most van ki
alakulóban.

Fúrás terü letén  két KGST egyezményben 
vagyunk érdekltek, m elyek Koordinációs Köz
ponttal működnek. Ezek közül a kitörésvédelmi 
КОС magyarországi központtal valósult meg.

Mindezek alapján rem élhető, hogy a követke
ző ötéves tervidőszakban a földtani kutatás fo
kozza hatékonyságát és biztosítja a m űrevaló 
szénhidrogénvagyon tervbevett növelését.

/

í
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A vállalati geológusok szerepe a távlati tervezés 
és termelés vonatkozásában

Seregi János, a Magyar Szénbányászati Tröszt vezérigazgatója

A bányászatról szóló 1960. évi törvény végre
hajtása tárgyában kiadott 9/1961. korm ányren
delet alapján a nehézipari m iniszter — a Köz
ponti Földtani H ivatal (KFH) elnökének egyet
értésével — a 9/1970. rendeletében szabályozta 
a  földtani szolgálatok létrehozásának körülm é
nyeit és m eghatározta kötelező feladatait.

A fenti számú rendelet 1. §-a szerint:
„A földtani kutató és bányam űvelő vállalatok 

(tröszt, vállalat, tanácsi vállalat) együttesen bá
nyavállalat, földtani szolgálatot köteles fenn tar
tan i.”

A földtani szolgálatok felállítását előíró és 
meghatározó rendelet — hatálybalépésének 
időpontjában — a m ár valam ennyi Szénbánya 
Vállalatnál működő földtani osztályok, önálló 
csoportok m unkáját körvonalazta, illetve ponto
sította.

A rendelet megalkotói a KFH elnökével, m int 
a kutatásokkal és az ásványvagyon-gazdálkodás- 
sal országos szinten foglalkozó, legilletékesebb 
hivatal vezetőjével egyeztetett „ügyrendet” ál
líto ttak  össze és ezzel m eghatározták a szénbá
nyászat, akkor tíz vállalatánál foglalkoztatott, 
m integy 140 geológus, geológustechnikus és 
azok felettesei részére a földtani szolgálatok kö
telező feladatait.

A szénbánya vállalatok vezetői — felism erve 
a földtani szolgálatok szükségességét a földtani 
kutatások, az ásványvagyon meghatározások 
alapadatainak összegyűjtése, rendszerézése, a 
term eléssel és értékesítéssel kapcsolatos felhasz
nálás területén, — biztosították a feladatok el
végzéséhez szükséges létszámot.

A meglévő geológus létszám ra is kedvezőtle
nül hatott az 1970-es évek eleji dekonjunktu- 
rális időszak, s az alkalm azotti létszám „szük
ségszerű” csökkentése a földtani szolgálatok lét
számát is apasztotta. Az átszervezések folytán 
áthelyezett geológusokat ezideig nem sikerült 
visszairányítani a m egnövekedett feládatokhoz.

Az 1974. július 1-ével alakult M agyar Szén- 
bányászati Tröszt (MSZT) kezdettől fogva jelen
tős szerepet biztosít a földtani szolgálatok m un
kájának.

Kezdeményezésére szervezték á t önálló osz
tállyá a Nógrád-i, a M átraalja-i és Mecseki-i 
földtani szolgálatot, így biztosítva a közvetle
nebb, gyorsabb kétirányú információ-cserét. Ez
zel az átszervezéssel m ár valam ennyi vállala
tunknál önálló osztályok, illetve csoportok irá
nyítják  az aknaüzem ek földtani szolgálatának 
m unkáját.

A vállalati geológiák iparági szintű szakmai 
irányítását — az MSZT m egalakulásával egy- 
időben szervezett Bányaföldtani Osztály végzi. 
Az osztály feladata az iparág földtani ügyekben 
történő képviselete a felettes szerveknél, illet
ve hivataloknál, a kutató és tervező intézetek
nél, valam int fúróvállalatnál.

Az MSZT keretein  belül a vállalati földtani 
szolgálatok három kialakult szervezeti form ája 
ism ert:
— vállalati, központi geológia, jelentős üzemi 

szolgálat nélül (M átraalja, Oroszlány, Dorog, 
Nógrád, Várpalota),

— néhány fős központi geológia, jól működő 
üzemi szolgálatot irány ít (KDT, Mecsek),

— erős központi geológia és életképes üzemi 
földtani szolgálat (Tatabánya, Borsod). /

A földtani szolgálatok két főirányú feladatát 
tek in tve az utóbbi szervezeti form át ta rtju k  a 
leghasznosabbnak. A kétirányú feladat — 
m elyről részletesen szólnék — , a következő:
1. a központi geológiák tervezés segítő fel

adatai, valam int
2. az üzemi bányaföldtani szolgálat term elést 

segítő feladatai.

I. A  vállalati központi geológiák feladatai a
távlati tervezésnél és a földtani kutatásnál

A  szénterm elés m inden időszakában igen 
nagy szerepe volt a geológus tevékenység azon 
részének, m ellyel a szénbányászattal, szemben 
tám asztott piaci igényekhez igazodóan (MVM, 
MÁV, Tüzép) a távlatokban is megfelelő m eny- 
nyiségű és minőségű m egkutatott szénvagyon 
m eglétét biztosította.. Ez a tevékenység a táv
lati földtani kutatás. A vállalatok vezetői eddig 
is m egtettek m inden tőlük telhetőt annak érde
kében, hogy minél nagyobb választék álljon 
rendelkezésre a kereslet kielégítésére.

Az MSZT m egalakulása óta is hasonló a tö
rekvés, nevezetesen valam ennyi vállalat föld
tani szolgálatánál alapvető követelmény, hogy 
a földtani kutatási tervek az éves, 5 éves és 15 
éves term elési tervek teljesítését megfelelően 
ism ert — m egkutatott — szénvagyonnal bizto
sítsák. A vállalati kutatási terveket iparági szin
ten  az MSZT Bányaföldtani Osztálya koordi
nálja. Természetesen ezt a m unkát összhangban 
kell végezni a Távlati Tervezési Osztállyal, kö
zösen ütemezve — a távlati szénigények alapján 
összeállított tröszti bányatelepítési és mezőcsa
tolási terveket, valam int a term elési sorok is
m eretében — a távlati kutatási terveket. A 
földtani kutatási tervek  NIM-hez és KFH-hoz 
történő felterjesztése, ajánlása m ár az MSZT 
Bányaföldtani Osztályának feladata.

Köztudott, hogy a szabad terü letek  földtani 
kutatásának pénzügyi fedezetét állami költség- 
vetés biztosítja, m elynek eredményes felhaszná
lását az KFH koordinája. Az MSZT vélem énye
zési kötelezettsége a felettes szervekhez továb
bított kutatási tervek javaslatánál arra  irányul, 
hogy a vállalati tervezéseket, a kutatások meg
valósítását úgy irányítsa, hogy minél több akna
telepítésre vagy bővítésre alkalmas terü let áll
jon m egkutatottan (megkutatottsági nyilatkozat-
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tá l rendelkezve) a népgazdasági szükségletek le
hető legelőnyösebb kielégítésére.

Ezt a szempontot követve állította össze az 
MSZT az V. ötéves kutatási tervét, m elyet az 
alábbi megosztásban terjeszte ttünk  a NIM-hez 
és a KFH-hoz jóváhagyásra:

1. A  bányanyitásokat, mezőkapcsolásokat elő
készítő kutatások között szerepel
Sajómercse, Tervtáró 
Gyulatáró, Kolontár 
Pécsbánya, Vasas D.
M átraalmás 
Majk oligocén 
Mány
Beszálló D.
szénbányák kutatási területeinél, 
összesen: 98 efm. 197 m Ft költséggel.

a borsodi; 
a  középdunántúli; 
a mecseki; 
a nógrádi; 
az oroszlányi; 
a tatabányai; 
a várpalotai

2. A  VI— VII. ötéves tervet megalapozó kuta
tások között:
Mikófalva— Feketevölgy
Csetény
Lencsehegy III.
Máza D.
Tar — Kányás 
Bokodi mélymező 
Tarján — Héreg 
Torony-i lignitkutatás 
érdekterületről.
Ezeknek a  fúrásoknak az

a borsodi; 
a középdunántúli; 
a dorogi; 
a mecseki; 
a nógrádi; 
az oroszlányi; 
a tatabányai; 
a m átraaljai

oszege: 166 efm  
368 m Ft

3. A  távlati tervezést elősegítő kutatások közül: 
Mór I — II —

M agyarpolány a középdunántúli;
Sámsonháza a nógrádi;
Vértestolna a tatabányai;
Ősi a várpalotai
kutatási érdekterületekről.
összesen: 36 efm

73 m Ft

A fenti kutatások beindításához szükséges 
megfelelő szintű kutatási tervek összeállítása 
vállalati, a vélem ényezett javaslat benyújtása 
és OÄB szintű tárgyalásra előkészítés MSZT 
Bányaföldtani Osztály hatáskörébe tartozó fel
adat.

Az elfogadott V. ötéves te rv  évenkénti meg
valósításához szükséges állami fedezet rendel
kezésre bocsátása után, a tényleges fúrási kivi
telezés műszaki ellenőrzésénél ju t ism ételten 
nagy szerep a vállalati földtani szolgálatoknak: 
a tervbe épített és az OÁB által elfogadott fel
adatok, valam int újabb kutatási szem pontokat 
előíró határozat m aradéktalan végrehajtása a 
megfelelő kutatási fázist lezáró földtani össze
foglaló jelentések eredm ényes elkészítésének 
alapján.

A földtani jelentések által, a valóságos hely
zetet m indinkább megközelítő földtani kép (te
lepvastagság, minőség, mennyiség, tektonika, 
hidrogeológia) megrajzolásában, kialakításában 
van döntő szerepe a m edencét legjobban ismerő 
vállalati geológiáknak. Ha a  zárójelentések elké
szítésében m anuálisan nem is tudnak  — eset

leg létszám hiány m iatt — részt venni, azért a 
készítőkkel történő m indenkori konzultációs le
hetőséget, a  készítés egész időszakában biztosí- 
taniok kell.

Mind a kutatások műszaki ellenőrzéséhez, 
m ind a zárójelentések szakszerű elkészítéséhez 
a vállalati főgeológusok által igényelt támoga
tást a földtani szolgálatok részére a vállalat ve
zetésnek biztosítania kell, m ert a fentebb fel
sorolt terü letekre szükség van a  táv lati term e
lési tervek megvalósításához, m ásrészt csak ez
által teljesíthető az aknatelepítésekhez, mező- 
kapcsolásokhoz, illetve beruházási alapokmá
nyokhoz népgazdasági szinten előírt m egkuta
tottsági nyilatkozat kiadása.

A távlati tervezést érintően nagy jelentősé
get tu lajdonítunk az ásványvagyon-készletek 
műrevalósági minősítésének, m elyet a földtani 
szolgálati m unka igen fontos részének tartunk.

Mivel az elm últ évben lezajlott, nagyvolu
m enű újram inősítési m unkákkal kapcsolatosan 
az MSZT vezetőségéhez a m unka jelentőségét 
nem kellően értékelő vállalati észrevétel érke
zett, szükségesnek tartom  az alábbiakat, m int az 
üggyel kapcsolatos MSZT álláspontot elmon
dani.

Az ásványvagyon-készletek műrevalósági mi
nősítését a 15/1969. számú minisztériumok és 
főhatóságok együttes rendele te írja  elő, s egy
ben szabályozza, hogy a minősítést szükség sze
rint, de legalább öt évenként felülvizsgálni és 
indokolt esetben módosítani kell.

Minthogy az 1970-ben végrehajto tt m űrevaló
sági minősítéshez alapul vett világpiaci árprog
nózisok és a reálköltségek m egállapításának gaz
dasági alapjai is megváltoztak, szükségszerűvé 
vált az — 1975—80. évi időszaknak megfelelő 
— új költséghatár és reálköltség alapon történő 
korszerűsítés.

A felülvizsgálattal kapcsolatos legfontosabb 
teendő a vállalatok földtani szolgálatára hárult. 
A m unka elvégzésénél a vállalatoknál nem fel- 
készültségi, hanem  létszámhelyzetből, eredő 
határidő eltolódási problém ák adódtak, melyek 
végül is ezév januárjában az elkészült m unká
val oldódtak fel.

A m unka elvégzése során az a  fontos feladat 
háru lt az újram inősítést végzőkre — s ezt a 
m unka beindításánál, a  salgótarjáni főgeológusi 
értekezleten, de m enet közben több ízben ki
hangsúlyozták az MSZT vezetői —, hogy a vál
lalatok által a 15 éves term elési terv  öszeállítá- 
sa során m űvelésre nem tervezett készlet 
(amely valam ilyen földtani okból eredően nem 
kerül leművelésre) ne kerülhessen R >  1,0 m u
tató jú  műrevalósági tartom ányba.

Az is akadálya volt az ú jram inősített szénva
gy on és a 15 éves tervben  m eghatározott „mű
veleti vagyon” egy szin tre hozatalának, hogy 
voltak vállalatok, ahol a  távlati term elési te r
vek összeállításánál nem igényelték a földtani 
szolgálatok nagyszámú adatára ép íte tt szénva- 
gyon szám ítási térképeket, illetve értékeket.

E rre viszont az MSZT illetékeseinek, illetve 
a vállalati műszaki vezetésnek kellett volna na
gyobb gondot fordítani.
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II. A z üzem i bányaföldtani szolgálatok term e
lést segítő feladatai

Az utólagos bányabeli kutatások terén  is igen 
jelentős a bányaföldtani szolgálatok szerepe.

A bányavágatokból végzett fúrásos kutatás
nak és vágatszelvényező m unkának kell a  te r
melés tervezéséhez szükséges telepkifejlődésre 
és térbeli változásra vonatkozó adatokat szol
gáltatni. Ugyancsak fontos része a bányaföld
tani m unkának a feltáró és előkészítő vágatok
ban észlelt vetők pontos regisztrálása és a még 
feltáratlan  mezőrészekre való átvetítése, vala
m int a telepek és kísérő kőzeteinek kőzet me
chanikai viszgálata, illetve vizsgálatra való elő
készítése is.

Ezeknek a telep és kísérőkőzet param é
tereknek „naprakész”, gyors szolgáltatása nagy 
segítséget nyújthat a term elés nagyobb-fokú gé
pesítéséhez.

Az elm últ évben 225 km  volt a szénelővájások 
kihajtott összhossza, míg a telep és vetőkutató 
fúrásoké 155 km.

Ehhez a közel 400 km  fúrás- és vágathossz 
megfelelő, lelkiismeretes földtani szelvényezésé
hez, illetve értékeléséhez szükségesnek tartjuk  
a földtani szolgálat és a fúrócsoportok m egerő
sítését.

A fúrócsoport elavult, elhasznált fúrógépei
nek — szocialista relációban történő — felújí
tását, a  hatékonyabb bányabeli fúrásos kutatás
megalapozásának tekintjük. A bányabeli fúró
géppark tipizálására való törekvést az MSZT 
Bányaföldtani Osztályának a fúrógéptípusok ki
jelölésével, a vállalatoknak pedig a pénzügyi fe
dezet biztosításával kell elősegíteni. A íúrógé- 
pek felújításával is csak abban az esetben érhe
tünk el számottevő eredm ényt:
— ha kezelésüket megfelelően képzett, állandó 

fúrócsoport végzi,
— ha a fúrócsoport szakmai irányítója, s a fú 

rási m intaanyag meghatározója, illetve do- 
kum entálója geológus-, illetve bányatech
nikus.

Az üzemi bányaföldtani tevékenység akkor 
lesz, teljes, ha a vágatszelvényezéssel és bánya
beli fúrásokkal nyert földtani adatok kellő gyor
sasággal a megfelelő információs csatornákon 
keresztül e lju tnak  a felhasználóhoz, térképi áb
rázolást nyernek, s az éves készletm érlegekben 
pedig a szükséges ásványvagyon-módosításokat 
a központi geológiák keresztül vezetik.

Az ásványvagyon-gazdálkodás nagyfontosságú 
területéről a bányaföldtani szolgálatok ásvány- 
vagyon-felhagyások  engedélyezésével kapcsola
tos szerepét emelném ki.

Az ásványvagyon-felhagyások engedélyezésé
nek rendjét a 6/73. sz. KFH elnöki utasítás sza
bályozza.

Az ásványvagyon-felhagyási engedélykérel
mek előterjesztője — a vállalati főgeológusok 
javaslata alapján — a vállalat igazgatója.

Ezzel kapcsolatosan az üzemi és központi föld
tani szolgálatok szerepét abban látom, hogy az 
engedélyezési kérelm et összeállító geológus 
üzemi kapcsolata a bányaművelői vonallal úgy 
legyen kiépítve, hogy a felhagyási kérelemnek, 
a felettes szervhez való felterjesztése idején, a 
felhagyni tervezett ásványvagyon bányabeli el
lenőrzése biztosítható legyen. (Ne legyenek a 
felettes szervek tényhelyzet elé állítva!)

A földtani szolgálatok szerepe az új bányate
lepítések terü letén  különösen nagy jelentőségű. 
Az oroszlányi, tatabányai és dorogi geológusok
nak ezen a téren  a következő konkrét tennivalói 
vannak :
— a m árkushegyi és nagyegyházai aknatelepí

téshez szükséges aknatengely-fúrások mi
előbbi befejezése ill. a kőzetanyag mechani
kai vizsgálatainak elvégeztetése és kiértéke
lése,

— a nagyegyházai összefoglaló földtani jelentés 
határidőre és az OÄB által m egadott szem
pontok szerinti elkészítése,

— a m ányi terü let szénre történő részletes fá
zisú kutatásának befejezése és az előzetes 
tervezéshez szükséges menetközi kiértékelé
sek elkészítése, m ajd a földtani zárójelentés 
összeállítása,

—  a  Lencsehegy II. terü let aknatengeily-fúrá- 
sainak lem élyítésére való felkészülés.

Összefoglalva az előzőekben m ondottakat: az 
MSZT vezetősége a bányaföldtani szolgálatok 
szerepét fontosnak, jelentősnek tartja , és a jö
vőben is épít m unkájára.

A távlati term elés tervezéséhez kapcsolódó 
földtani m unka akkor válik még hasznosabbá, 
teljesebbé, ha a távlati kutatás, ásványvagyon- 
meghatározás és minősítés vonatkozásában, szo
rosabb m unkakapcsolat alakul ki a geológusok, 
a m űvelők és a táv lati tervezők között.

Az egyes szénmedencékben megvalósított jó 
munkamódszerek tapasztalatcserék ú tján  törté
nő átadását, a m ár jól bevált, más-más szénbá
nya vállalatnál megrendezésre kerülő főgeoló- 
gusi értekezletek folytatásával az MSZT veze
tősége helyesnek tartja . Ezeken a főgeológusi 
értekezleteken az aktuális tém ák m egvitatása 
mellett, a vendéglátó vállalat földtani szolgála
tának szervezeti felépítését, munkavégzését is
m ertetve tájékoztatást kell adni a fentiekben 
felvetett problém ák megoldási lehetőségére is. 
így válik m ind teljesebbé a földtani szolgálatok 
kutatási, ásványvagyon-gazdálkodási, egyszóval 
term elést segítő szerepe.
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Az alumíniumipar V. ötéves távlati termelési-fejlesztési terve; 
különös tekintettel a bauxitbányászatra, 

az ásványvagyongazdálkodásra és földtani kutatásra
Dr. Dózsa Lajos, a Magyar Alumíniumipari Tröszt vezérigazgatója

A m agyar alum ínium ipar népgazdaságunk 
életében jelentős helyet foglal el, ugyanakkor 
nem szerénytelenség azt mondani, hogy a vilá
gon is számontartják.

Ereményeink tradíciókra épülnek, hiszen m int 
ismeretes a bauxit geológiai kutatása hazánkban 
1920-ban kezdődött és bauxitbányászatunk ez 
évben ünnepli fennállásának ötvenedik évfor
dulóját. 1934-ben gyártottunk először timföldet, 
és 1935-ben kezdődött el az alumínium hazai 
kohósítása, m ajd 1938-ban a vertikum on belül 
m egindult a  félgyártm ány- és készárugyártás is.

Bauxitterm elésünk a világ bauxitterm elésé- 
nek 4%-a, tim földterm elésünk a világ timföld- 
term elésének 3% -a, a m agyar gazdaság a világ- 
termelés 0,5%-a.

Az alum ínium iparnak a m agyar népgazdaság
ban elfoglalt helyét tükrözik a következő szá
mok:

1975-ben a Magyar Alum ínium ipari Tröszt 
létszáma m eghaladta a 22 000 főt. A term elési 
érték 13 M rd Ft, az e lé rt eredm ény 1793 MFt 
volt. Szocialista export árbevétele 78 millió Rb, 
tőkés exporté 101 millió $ volt.

A lum ínium iparunknak a vertikum on belüli 
fejlődését vizsgálva azt lehet mondani, hogy az 
elm últ évtizedek alatt elsősorban a bauxitbá
nyászat és a tim földgyártás volt az a terület, 
ahol napjainkig a legnagyobb eredm ényeket ér
tük el a term elés gyors ütem ű fejlesztésében, 
de a  technológiai és az apparativ fejlesztés te
kintetében is.

Az 1950— 1990 közötti időszak legfontosabb 
termelési m utatói:

et

Év B aux it T im föld A lum í
n ium gyárim . K észáru

1950 578 34 17 11 —
1960 1190 221 50 33 —
1970 2022 449 66 73 2
1975 2890 775 70 145 4
1980 3140 820 73 190 —
1985 3425 940 140 275 —
1990 3605 1000 205 342 —

Ezek az eredmények, célkitűzések adottsá
gaink természetes következményei, és ma m ár 
úgy tűnik, hogy lezárult a bauxitterm elés és 
tim földgyártás fejlődésének rendkívül dinami
kus korszaka, mivel az elkövetkező években 
döntő m értékben a vertikum  egyéb ágainak — 
az alumíniumkohászatnak, a fél- és készáru
gyártásnak — fejlesztése kerül előtérbe.

Ezt a fejlődést indokolja az 1 tonna alum í
nium $-ban kifejezett -■ értékének alakulása is, 
amely szerint:

1975 1990

Bauxitban — —

Timföldben 270 500
Alumíniumtömbben 760 1600
Félgyártm ányban 900 2500
Késztermékben 2000 3500

Bauxitbányászatunk a term elés mennyiségét 
illetően világviszonylatban a 12., Európában a
4. helyet foglalja el. A műszaki fejlettség tekin
tetében tim fölgyártásunkkal együtt eléri a világ 
élvonalát, ezt bizonyítják azok az eredmények, 
m elyet bauxitbányászatunk az utolsó tizenöt 
évben a gépesítés, a termelékenység-emelés vo
nalán elért.

1970 1975

Gépi rakodás 89,7% 99,7%
Gépi szállítás 52,8% 99,0%

A term elékenység eredm ényeit m utatják azok 
a kom parativ adatok, m elyek a m agyar szénbá
nyászat teljesítm ényeivel összevetve a bauxitbá
nyászat tö retlen  és dinamikusabb fejlődéséről 
tanúskodnak. Az összehasonlítás kiküszöböli a 
két nyersanyag fajsúlykülönbségéből fakadó 
differenciát.

1970
t/műsz.

1975
t/műsz.

Feji.
1970-
hez %

Produktiv telj. 
Bauxitbányászat 9,12 16,75 183,7
Szénbányászat 7,53 8,73 116,0
(1.5 fajl.-al) 

Mélyművelési telj. 
Bauxitbányászat 2,51 3,54 141,0
Szénbányászat 2,16 2,28 105,1
(1.5 fajl.-al)

A  magyar bauxitvagyon,
m int a hazai tim földterm elés bázisa

Mai ism ereteink szerint az összes nyilvántar
to tt földtani bauxivagyonunknak m integy 80%- 
át tervezzük kiterm elhetőnek, a  20% -ot a te r
vezett term elési veszteség és az állandónak mi
nősített pillérek által lekötött vagyon teszi ki.

A teljes kiterm elhető bauxitvagyonunknak 
m integy 50—60% -át felkutato tt 40—50% -át pe
dig rem énybeli vagyonként ta r tju k  nyilván.

Ezek előrebocsátása u tán  olyan bauxitgazdál- 
kodási kérdésekről kívánok szólni, amelyek vala-
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m ilyen formában befolyásolják a bauxitellátott- 
ságot, illetve a távlati — 15 éves — koncepcio
nális iparpolitikánkat. ■

Alum ínium iparunk fejlesztése tudatosan meg
határozott hosszútávú bauxitgazdálkodásra 
épült, m elynél ké t alapvető szakaszt lehet, meg- 
különbözetetni
1. a jó minőségű bauxit viszonylag időbeni 

egyenletes igénybevétele, ezzel meghosszab
bítani a Bayer technológia alkalmazhatósá
gát.
Ezt a koncepciót ké t alapvető, egyben pesz- 
szimista feltételezés hozta felszínre
— roham osan csökkenőnek tételezte fel a jó 

minőségű bauxit' részarányát,
— kishitű volt a Bayer technológia tovább

fejleszthetősége tekintetében
2. Nincs szükség a felhasznált bauxit minősé

gének rohamos csökkentésére, ugyanis
— a bauxitkutatás jó minőségű bauxitra  a 

jövőben is eredm ényes lesz,
— a Bayer technológia fejlődésével kitolódik 

a feldolgozható bauxitok minőségi alsó 
határa.

Megfigyelhető a  világban elsősorban a jó mi
nőségű bauxittal nem rendelkező országokban 
olyan törekvés, hogy kevésbé értékes nyers
anyagokból : kiinduló, gazdaságos tim földgyár
tási technológiát fejlesszenek ki, sőt ennek a 
törekvésnek újabb lendületet adott a nemzet
közi bauxit-kartellbe töm örült országok árpoli
tikája. melynek lényege azon jogos feltételezés, 
hogy bauxit csak bauxittal helyettesíthető. Je
lenlegi ism ereteink alapján azonban nem ta r t
juk valószínűnek, hogy belátható időn belül a 
Bay er-el járással versenyképes technológiát si
kerüljön kidolgozni és nagyipari m értékben 
megvalósítani.

Hazai körülm ények között a Bay er-el jár ássál 
feldolgozható bauxitminőség alsó határát egy
részt
— a hazai bauxitkincs maximális hasznosítása, 
másrészt
— a tim földtermelés gazdaságossági szempont

jai határozzák meg.
A világban az alum ínium ot érintő árrobba

nás, főként alumínium áraránynövekedés, vala
m int a tim földgyártás műszaki színvonalának 
fejlődése tulajdonképpen egyet jelent a bauxit
vagyon újraértékelésével.

Az em lítettek figyelembevétele alapján a kö
zepes minőségű m agyar bauxit versenyképes 
lehet Magyarországon az exportból származó 
más, jó bauxitokkal, így pl.:

m agyar jugoszláv afrikai

Modul 8,2 15,4 26,0

ha — a bauxit helyben van, 
ha — fejlett a timföldgyártás.
— összehasonlítva a jelenlegi hazai technoló

giai anyagköltségeket egy feltételezett, előb
biekben em lített minőségű és származású 
bauxitból történő gyártás technológiai 
anyagköltségeivel és ha figyelembe vesszük 
az elmosódó részarányos bányanyitási költsé

gekből, valam int a vörösüzem kedvezőbb 
fajlagos beruházási értékeiből eredő gazda
sági előnyt, olyan m egállapításra juthatunk, 
hogy a jugoszláv érc feldolgozása adott kö
rülm ények között még gazdaságos lehet, a 
tengerentúli érc feldolgozása azonban nem. 

— Ami a tim földgyártás fejlettségét illeti, azt 
döntő fontosságúnak tekintjük, azon oknál 
fogva, hogy a fejlettség tulajdonképpen a 
felhasználható bauxit egyik kritérium a. En
nek illusztrálására megemlíthetem, hogy 
1965-ben még a Bayer technológiával gazda
ságosan feldolgozható bauxit minőségi alsó 
határát 8 modulban határozták meg, ugyan
akkor 1976-ban a technológiai fejlődés ered- 
m éyneképpen ez az alsó határ 7 modulnak 
vehető. 1

1964-ben úgy tervezték, hogy Bayer rend
szerű tim földgyárainkban 1975-ben 6,5 modulu- 
sú bauxitok kerülnek feldolgozásra. Az 1970- 
ben készült alum ínium ipari központi fejlesztési 
program ban m ár 1976-tól, 7,5 modulusú bauxit
tal számoltunk és most úgy tervezzük, hogy 
tim földgyáraink 1990-ig 8 modolusú bauxittal 
fognak dolgozni.

Az em lítettek gazdaságosságának bizonyításá
ra két jellemző érték, az 1964-ben 1975-re ter
vezett és tényleges bauxitfelhasználás figyelem- 
bevételével:

8,4 M 6,5 M

Timföldkihozatal % 81,0 77,9
Friss NaOH kg/t 175 225,0

Erre bauxitvagyonunk és feltárt, vagy feltá
rás alatt lévő bányáink lehetőséget adnak. Ezért 
most nem az az első számú feladatunk, hogy a 
Bayer technológiát mással helyettesítsük, vagy 
egészítsük ki, vagy, hogy csökkentsük a bauxi
tok SiÖ2 tartalm át. Ezek nagyon költséges meg
oldások.

Időszerűbb feladat az a néhány éve felm erült 
probléma a szokványosnál nagyobb Ca +  Mgo 
tartalm ú bauxit feldolgozása.

A bauxit mészkő dolomit tartalm a ugyanis az 
elm últ néhány évben rendkívül sok gondot 
okozott timföld gyárakban, különösen Ajkán, 
ahol a legnagyobb volt ezen szennyezők m eny- 
nyisége. A mészkő és dolomit ugyanis a feltá
rási m űvelet közbeni elbomlás révén elszódásí- 
totta a tim földgyártás körfolyamatát, s em ellett 
a vörösiszap mosórendszerben rendkívüli m érté
kű habzást idézett elő, ami végső soron a ter
melés csökkenéséhez vezetett. Széles körű, cél
tudatos kísérletek és fejlesztések eredménye
képpen az Ajkai Timföldgyárban sikerült a 
mészkő dolomit tartalom  habzást növelő hatást 
kiküszöbölni, és jelentős előrehaladás történ t a 
körfolyamat szódásodási problém ájának megol
dásában is. A végleges megoldás érdekében 
szükséges beruházás megvalósítása folyamatban 
van, ennek megvalósulása u tán  tim földgyáraink 
fogadni tudják az 1,5% CaO -j- MgO tartalm ú 
bauxitot is.
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A bauxitellátottság m értéke és megbízhatósága

Egy ország bauxittal való ellátottságának m ér
tékét a  következő tényezők határozzák meg:

1. Az ism ert bauxitvagyon.
2. Az ism ert vágyónál való gazdálkodás.
3. A földtani kutatás várható eredményei. 

1. A felkutatott (A—C kát.) vagyon gazdasági
megoszlását vizsgálva m egállapítható, hogy 
az 59%-os műrevaló hányad m ellett nagy 
mennyiség szerepel a nem m űrevaló kategó
riában. A rem énybeli' (D kát.) vagyon 
ugyanazon szempontú megoszlása mind a 
műrevalóság hányadának, mind minőségé
nek meghatározásában a becslés óvatosságára 
utal. A működő bányák vagyonának 81% -a 
műrevaló, a m egkutatott területeknek csak 
59%-a, és a  kutatási területeknek pedig 
csak 43%-a. Ezzel az aránycsökkenéssel el
lentétes irányban változik az egyes m űre
való vagyonrészek minősége:

működő bányák 7,7 M
m egkutatott területek  8 M
kutatási területek  8,7 M

2. Az ism ert vagyonnal való gazdálkodási 
kérdésekről szólva az alábbiakat tartom  fon
tosnak megemlíteni:
— A kutatási volumen elégtelensége m iatt 

szűk a választási lehetőség a m egkutatott 
területeken, így többnyire kész tényként 
adottak a bányanyitásra tervezett bá
nyák.

— A bauxitbányászatban a term elési vesz
teség a  m élyműveléseknél m integy 20%, 
a külfejtéseknél pedig 10%. A veszteség 
és a  műveléssel együtt járó higulás a te r
melés elkerülhetetlen velejárója, opti
muma az érc földtani települési körülm é
nyeitől, kiterm elésének technológiájától, 
az érc értékétől függ. A veszteség a gépe
sítettség és ezen keresztül a term elékeny
ség növelésével általában nő. A veszteség 
optimum kidolgozását 1976-ban célul tűz
tük  ki és ennek során kialakult követel
m ényrendszer bevezetését 1976-ban meg
kezdjük.

3. Az új kutatások a rem énybeli bauxitvagyon, 
ebből is elsősorban a legbiztosabban valószí
nűsíthető Di kategóriájának fel- és m egkuta
tására irányulnak. A rem énybeli bauxitva- 

> gyonunkat 33 körzetben ta rtju k  nyilván, 
ezek közül kiemelkednek 

Nyirád 23%
Nagyegyháza—Csordakút—M ány 19% 
Bakonyoszlop 18% 
egyéb (30 terü let összesen) 40% 

Számításaink szerint a teljes rem énybeli va
gyon megkutatásához m integy 2—2,5 mill, m  
kutató fúrás lem élyítésére lesz szükség, ha 
40— 50 t/m  fúrási produktivitással számo
lunk. Az elm últ évek átlagos fúrásm ennyi
ségét, illetve a  Bauxitkutató Vállalat jelen
legi fúrási kapacitását figyelmébe véve a ku
tatás még 36—45 évig tartana. Ez term észe
tesen nem fogadható el, m ert a bányafej
lesztéshez a lehetőségek maximális ism erete

szükséges, másrészt tervszerű bauxitgazdál- 
kodást folytatni csak nagy választék esetén 
lehetséges.

A vázoltak alapján fogalm azhatjuk meg a 
bauxitkutatás időszerű feladatait:
1. 1977-től kezdődően évenként 100 em  bauxite 

kutató fúrást kell m élyíteni. Ezt a tervezett 
fúrási kutatási kapacitást fenntarva rem ény
beli bauxitvagyonunkat m integy 23—25 év 
alatt lehet m egkutatni. 1990-ig pedig a te l
jes vagyon 65% -át ism erhetjük meg.

2. A kutatási kapacitás növelésével párhuzamo
san egyensúlyt kell terem teni a kutatási fá
zisok között úgy, hogy növelni kell' az előku
tatás mennyiségét, a részletes és előzetes ku 
tatásokhoz közelebb kell hozni az elő- és 
felderítő kutatásokat.

3. Tervszerűbbé és komplexebbé kell tenni a 
vízföldtani kutató m unkát. A megfigyelő 
hálózat növelésén, fenntartásán  tú l nagyobb 
gondot kell fordítani az egyes területek  hid
rogeológiai-hidrológiai param étereit megha
tározó kutatások, kísérletek tervezésére és 
lebonyolítására. Ez a bányavízvédelem érde
kein tú l a vízkármegállapítás és kárelhárítás 
igényeit is szolgálja.

A kom plex vízügyi kérdéseken belül külön 
megkívánom em líteni a nyirádi vízszintsüllyesz- 
tés hévízi gyógyvíz-ellátásra történő esetleges 
kihatását. A különböző intézmények által ké
szített szakvélemények ugyan az összefüggés 
m eglétére és várható károsodásra utalnak, azon
ban rám utatnak a ká r elhárításának, a víz pót
lásának lehetőségére. Az összefüggés, az áram 
lási viszonyok térbeni és időbeni alakulására, 
a vízpótlás helyének kijelölésére széles körű 
szakmai összefogással m integy kétéves kutatási 
program ot kívánunk lebonyolítani, aminek érté
kelését követően dönteni lehet a kárelhárítás 
konkrét megoldásáról és a Nyirádon mélyebb 
szinten lévő bauxit sorsáról. E jelentős, jó minő
ségű, m integy 15 millió tonnát képviselő felku
ta to tt és rem énybeli érc kihozatalát feltétlenül 
meg kell oldanunk.

Hangsúlyozottan kívánok szólni még a kuta
tás hatékonyságának növeléséről és ezzel kap
csolatban k é t m utatójának alakulásáról. Az el
m últ ötéves tervben a produktivitás azonos 
szinten volt, átlagban m eghaladta a 60 t/m -t. A 
távlati tervekben azonban az egyre kedvezőtle
nebb helyzetben lévő kutatási területek  és a fo
kozatosan csökkenő kutatási lehetőségek m iatt 
40 t/m  között tervezik geológusaink.

A fajlagos kutatási költségek alakulásában 
m ár a  IV. ötéves tervben  olyan m éretű növeke
dés következett be, ami a jövőre nézve figyel
meztető. Az elm últ időszakban ez a költség 
17,— F t/t volt, az elképzelések szerint a jövő
ben ez 39,— F t/t-nak  fog adódni. Emelkedik a 
fajlagos fúrási kötség is a 835 F t/m -ről terveink 
szerint 1590 Ft/m -re. A m utatók rom lását elő
idéző objektív nehézségek — így az átlag mély
ségnövekedés, a kőzet fizikai jellemzők romlá
sa, a széttagolt kutatási terü letek  —  ismertek. 
Az V. ötéves tervünkben ezért 332 mill. Ft 
többletköltség felm erülésével is számolunk. 
Mindezek alapján szükségesnek ta rtju k  a
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bauxitkutatás táv lati program jának átdolgozá
sát a kutatás újabb eredm ényeinek, a rendelke
zésre álló kutatási kapacitásnak, bauxitvagyo- 
nunk gazdasági értékelésének megfelelően, a 
kutatás hatékonyságára te tt célkitűzéseink 
figyelem bevételével legkésőbb 1977-ben. f 

Az elm ondottak alapján kijelenthetem , hogy a 
bauxitkutatás hosszútávú kutatási program ján 
belül az V. ötéves terv  leglényegesebb feladatá
nak tartom  a 470 em  bauxitkutató fúrás kivite
lezését, m elynek eredm ényeként összesen m int
egy 20 mill, tonna földtani bauxitvagyon igazo
lását várjuk. Ezen fúrási mennyiségből a felde
rítő kutatás fő területeinek Nyirád, Iharkút, 
Németbánya, Bakonybél, Csordákét, Mány, 
Vértes hegység, Fenyőfő, Porva, Eplény, Ba- 
konyoszlopot tartjuk . Előzetes részletes ku tatá
sokkal elsősorban a nyirádi medence előfordu
lásainak ku tatását tervezzük. Erőteljesen kíván
juk  növelni az Iharkút, Ném etbánya környéki 
kutatásokat, fo ly tatjuk  Bakonyoszlop, Fenyőfő, 
Iszkaszentgyörgy és a nagyegyházi térségi fú 
rási kutatást.

Bauxitterm elési feladatainkhoz a kutatási 
eredm ények alapján elegendő m űrevaló bauxit- 
vagyonnal rendelkezünk. A jelenleg m egkuta
to tt érccel közel az ezredfodulóig elegendő érc
készlettel rendelkezünk. A felhasználásra terve
zett m ennyiségen tú l visszamaradó, pillanatnyi
lag hasznosításra nem  tervezett gyengébb minő
ségű, alacsony műrevalósági m utatójú bauxit- 
vagyónunk jelenleg 25 mill, t  teljes m egkuta
tása esetén pedig eléri az 55 mill. t-t.

Az ism ertetett bauxitgazdálkodás, kutatás és 
term elési eredm ények és problém ák m ellett el
m ondhatom, hogy az alum ínium ipar vezetése a 
jövőt illetően optimista. A bauxitkutatás hely
zete és a bauxitvagyon segíti a m agyar alum í
nium ipar dinamikus, hosszútávú fejlesztését.

Végül köszönetemet fejezem ki a Központi 
Földtani H ivatal vezetőinek azért a sok segítsé
gért, am it a  bauxitkutatás terü letén  tő lük kap
tunk. Kívánom, hogy legyen ez a kapcsolat a 
jövőben is olyan jó és eredményes, m in t ami
lyen eddig volt.
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A földtani kutatás feladatai és lehetőségei 
az Érc- és Ásványbányászatban, 

az V. ötéves tervidőszakban
Dr. Gagyi Pálffy András, az Országos Érc- ésAsványbányák igazgatója

Amikor tudom ásunkra ju to tt a Központi 
Földtani H ivatal azon elhatározása, hogy orszá
gos ankét kertében sorra tárgyalta tja  az egyes 
iparágak földtani m unkáját, eldöntendő kérdés
ként jelentkezett az a probléma, hogy lehet-e, 
érdemes-e, e  tém akört csupán önmagában tá r 
gyalni és ugyanakkor nem szóvátenni olyan 
gazdaságpolitikai és elvi problém ákat is, ame
lyekkel m ár többször foglalkoztunk és am elyek 
az elkövetkező tervidőszakban iparágunknak, az 
érc- és ásványbányászatnak helyzetét, lehető
ségeit és ezen belül term észetesen a tevékeny
ségnek csak egy kisebb részét képviselő földtani 
ku tatást is alapvetően m eghatározzák.

Meg kellett állapítani, hogy az ismétlés há trá 
nyait is vállalva, hiba lenne nem  felvillantani 
annak a szűkebb gazdasági környezetnek leg
alább néhány sarokpontját, am elyen belül m un
kánkat végezzük, ha arra  ta rtu n k  igényt, hogy 
állásfoglalásainkat, döntéseinket, illetve a föld
tani ku tatást is érintő, megoldandó problém áin
kat némiképpen is megértsék.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a  közelmúltban, 
a hazai erőforrásokkal, alapanyagokkal kapcso
latban hozott, magasszíntű, körültekintő elvi el
határozások ellenére, azoknak a gyakorlatba 
tö rtén t átültetése során, a rem élt intézkedéseket 
iparágunkban alig tapasztaltuk. Ezért olyan 
tervidőszaknak nézünk elébe, am elyben a bá
nyászati ágazatok közül talán  csak egymagunk 
kerü ltünk  abba helyzetbe, hogy csupán azzal 
szám olhatunk és azt tervezhetjük, amihez a 
szükséges forrásokat túlnyom óan saját erőből, 
saját gazdálkodásunk révén elő tud juk  terem 
teni. — Ha ez, a bányászat egészére kötelező 
norm atíva volna, fegyelm ezetten vennénk tudo
másul. így azonban igazságérzetünkkel némi
képpen ütközik.

Reálisan felm érve és sem m iképpen sem tú l
értékelve iparágunk szerény m éreteit, megkoc
káztatjuk tehá t a megjegyzést, hogy azon tény  
alapján, amely szerint a szén, bauxit- és urán- 
érőén kívül, m inden más hazai szilárd ásványi 
anyagot mi term elünk, vagy nekünk kellene 
term elnünk s term észetesen többé- kevésbé ku
tatnunk  is, tevékenységünk több figyelm et és 
m egértést érdemelne.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a  népgazda
ságra olyan koncentráltan érzékeltető hatást 
gyakorolni nem vagyunk képesek, m int pl. az 
energiaterm elő-iparág, de az is tény, hogy na
gyon kevesen vannak olyanok akik tisztán 
látják  szerepünk nem kis jelentőségét annak a 
m integy 25 iparágnak az életében, am elyek szá
m ára sokszor nélkülözhetetlen alapanyagokat, 
illetve főleg előkészített, dúsított term ékeket 
szállítunk.

Ügy érezzük, hogy ilyenkor joggal vetődik fel 
bennünk a gondolat, hogy valóban helyes-e ki
zárólag vállalati feladattá tenni és a vállalat 
nagyon szűkre szabott lehetőségeitől függővé 
tenni olyan népgazdasági jellegű funkciókat 
m int pl. a papíripar, az öntödei ipar, a  cukor
ipar, az állattakarm ányozás, a kohászat és épí
tőipar számos ága, a m űtrágya-, gumi-, festék-, 
növényvédőszer-gyártás az aszfaltút-építés, a 
kerám iaipar , a m élyfúrás és még számos egyéb 
fontos tevékenység alapanyagellátási gondjai, 
hogy gazdasági kapcsolataink közül csak ta lá 
lom ra néhányat említsek.

A 200-at is meghaladó term ékünk eltérő 
földtani környezetből származik, term elése 
m ás- és más művelési módot, előkészítési-dúsí
tási e ljárást igényel. — Az ilyen feladatok sú
lyát nem elsősorban a term elés tömege hatá
rozza meg, hiszen pl. semmivel sem könnyebb 
valam ilyen új eljárást kidolgozni akkor, ha az 
mindössze 20—30 ezer tonnás kapacitásra vo
natkozik, m intha pl. annak tízszereséről lenne 
szó. H átránya viszont az, hogy e tém ák egyen
ként nem érik  el azt a-nagyságrendet, am elyet 
a mai szokás szerint állami feladatnak tekinte
nek. így fordulhat elő olyan eset, hogy amíg 
például egy közepesnek sem minősülő bauxit- 
előfordulás gondjait az állam viseli, addig az 
ugyanott lévő, annál m ennyiségben, minőség
ben és értékben is számottevőbb üveghomok- 
előfordulás problém ái m ár csak vállalati felada
to t jelenthetnek.

Éppen a valóságos élethez kapcsolt ilyen sok
rétű  problém áknak nyomasztó súlya m ellett 
válhat világossá az a kényszerhelyzet, amelyben 
a felm erülő tém ák között óhatatlanul sorolni, 
súlyozni kell.

Azt hiszem, hogy így m ár érthetőbbé válik, 
ha jogosan m erül fel bennünk az a gondolat, 
hogy vajon a helyzet reális ism eretében-e, illet
ve m ilyen m egfontolástól vezérelve jelentkez
nek néha mégis különféle türelm etlen m egnyil
vánulások iparágunkkal szemben?

Ezek a m egnyilvánulások többnyire még lé
nyegében meg sem  kutatott, sokszor csak né
hány laboratórium i m éretű vizsgálatból feltéte
lezett, de élő felhasználói igénnyel még alá nem 
tám asztott, igen gyakran a gazdaságos term elés 
nagyságát meg sem közelítő, tehát korszerűen 
nem is folytatható tevékenységre vonatkoznak. 
Az ilyen elképzelések, nem egy esetben ország
m entő tém aként nyernek  beállítást, miközben 
az iparág az alapvető tevékenységét m eghatá
rozó eszköz, kapacitás és m unkaerő kérdések
ben is gondokkal küzködik, illevte még a m in
den vonatkozásban reálisnak ítélhető lehetősé
geit is csak nagy erőfeszítések árán  és csak bi
zonyos sorrendben valósíthatja meg.

26



Ellentétei az ilyen példáknak azok az esetek, 
amikor kézenfekvő nagy kutatási eredm ények 
születnek, olyanok am elyeknek kiemelkedő fon
tossága v itathatatlan , mégis valóságos propa
ganda m unka szükséges ahhoz, hogy h ite lt ad
janak nekik, hogy elfogadják őket. Ezek után 
nem kell csodálkozni még azon sem, ha néha 
olyan gondolataink is felm erülnek, hogy egyes 
esetekben m ennyire érdemes a földtani ku tatá
sokat erőltetni. M iért kell pl. a jelen időszakban 
nagy költséggel és feltételezhetően nem tú l 
nagy valószínűséggel esetleg újabb színesfém- 
előfordulásokat keresni, ha m egtalálásuk után  
értelm etlenül éveket vesztünk el, vagy bosszan
kodunk a gondok m iatt, am elyek így váratlanul 
reánk szakadnak.

Bár igaznak tűn ik  az az állítás, hogy m inden 
valóban nagy eredm ény általában a szokásos
nál nagyobb szenvedélyeket is vált ki, mégis 
szükségszerű-e ezekkel kapcsolatban kivárni, 
hogy az e lért eredm ények elszürkülve, vagy 
elszürkítve, és az azokhoz kapcsolódó érdemek 
jórészt feledésbe menve, végre el lehessen ju tni 
a tárgyilagos értékelésig. Egyszóval a szélsősé
gek sem így, sem úgy nem helyesek.

Iparágunk, bár akkor még földtani szolgálat
tal nem rendelkezett a földtani kutatásokat m ár 
az 50-es évek kezdetétől, m egalakulásától kezd
ve alapvető feladatának tek in te tte  és az ércbá
nyászati kutatások során kialakított rendszert, 
szervezettséget, a hatvanas évektől kezdve az 
ásványbányászati tevékenységre is kiterjesz
tette.

Saját kutató- feltáró szervezetünket 1955-től 
1958-ig olyan földtani szolgálattal sikerült ki
egészítenünk, amelynek a végrehajtott ku tatá
sok szakszerű értékelésén túlm enően, feladatá
vá lehetett tenni az egyes alapanyagokra vonat
kozó országos kataszterek és távlati kutatási 
tervek kidolgozását. Ezek az intézkedések előse
gítették a  kutatási m unkák tervszerűségét, m ű
szaki-gazdasági rangsorolását és a m egkutatott- 
ság ugrásszerű javulását eredm ényezték. A 
m inden vonatkozásban m egvalósított anyag- 
vizsgálatok, a példás dokumentálás és a  m űre- 
valóság objektív m egítélésére 1960-ban beveze
te tt értékeléseink elvezettek oda, hogy_ az ész
szerű gazdálkodás m egkívánta koncentráció 
mellett, aminek fontosságát nem győzzük hang
súlyozni, jelenleg kevés kivételtől eltekintve, 
m inden jelentősebb term elésünk megfelelő 
földtani megismerésen nyugszik és általában a 
távlati tervezést is lehetővé teszi.

Az V. ötéves terv  feladatait és lehetőségeit is 
csak reálisan helyes megítélni és a m ár jelzett 
gazdasági helyzethez idomulva megfogalmazni, 
m ert félrevezető lenne olyan hiedelmet kelteni, 
m intha csak elhatározás és pénz kérdése lenne 
olyan újabb eredm ényekre ju tn i m int amilye
nek pl. a maguk idejében a  recskiek voltak.

A tervidőszakban vitathatatlanul a recski 
rézérc-előfordulás részletes bányászati kutatása 
jelenti a legfőbb feladatot, m ert ez a tevékeny
ség a term elés részletes megtervezéséhez és 
némiképpen a kapacitás végleges m eghatározá
sához is szükséges. Tudomásul kell azonban 
venni azt, hogy ez a tevékenység valam int a

gyakran felm erülő gyorsítás gondolata csak 
egymás m ellett és nem egymás u tán  vezethet
nek eredm ényre. Ha ugyanis például az I. akna 
véglegesítéséről csak a részletes kutatás befeje
zése u tán  történne döntés, a bánya teljes fel
tárásához szükséges szállító kapacitás m ár csak 
olyan késői időpontban terem tődhetne meg, 
amely eleve ellentm ond m inden gyorsításnak.

Itt kell megemlíteni azt is, hogy a D-i te rü 
let előzetes kutatásának lezárása u tán  feltétle
nül szükséges a harm adik akna helyének ponto
sítása és az o tt nélkülözhetetlen tengelyfúrás 
végrehajtása.

Fontos feladatként jelentkezik a hintett, illet
ve szkarnos ércesedésben ha jto tt vágatok meg
bízható megmintázása és ezzel kapcsolatban is 
olyan szelektív és gyors, lehetőleg műszeres 
minőségellenőrzés megvalósítása, amely nem 
pont- vagy vonalszerűén, hanem  legalább felü
letre  vonatkozóan képes a  kőzetttömeg átlagos 
réztartalm át kim utatni, értékelni.

Kiemelt figyelm et érdem el a Recsk környé
kén, főleg a rézércet környező területeken meg
fúrt Pb — Zn érc perspektivikus jelentősége, 
nem tévesztve szem elől ezen előfordulás isme
retlen és a szokásos fúrási hálóval meg sem 
ismerhető, szeszélyes teleptani adottságait, vala
m int azt, hogy a leginkább eredm ényt ígérő 
bányászati kutatásukra csak jóval később .ak
kor kerü lhet sor, amikor ez a m unka a rézérc- 
kutatást m ár nem zavarja. Ezért addig is fel
tétlenül szükségszerűnek látszik még némi áldo
zatok árán is, olyan további teleptani ismeretek 
szerzése, amelyek ennek az ércfajtának gazda
ságos term elési lehetőségét mielőbb valószínű
sítik és legalább azt egyértelm űvé teszik, hogy 
ezt az egyébként hatalm asnak ígérkező készle
te t a m átrai vékony telérekkel szemben előtérbe 
kell helyezni, illetve utóbbiak igen költséges és 
kétes gazdaságosságú továbbkutatását a nélkü
lözhetetlen döntésig helyes felfüggeszteni.

Az érckutatás tekintetében szükségszerű az 
évek óta szünetelő rudabányai vasérc-kutatás 
újrafelvétele és kiterjesztése a bányától ÉK-re 
eső területekre. Az igen szeszélyes oxidos m an
gánércek kérdését is indokolt a jól bevált lépés
ről lépésre történő nyomozást követve tovább- 
feljeszteni, a hazai ferrom angángyártás terve
zett megvalósítását is figyelembe véve.

Főleg az érckutatással kapcsolatban, ahol 
többnyire szabálytalan, néha vertikálisan is 
ismétlődő előfordulások a jellemzők, látszik 
indokoltnak a kutatási m unkát ma még sokszor 
akadályozó, lényegében csak a szabályos, réte
ges előfordulások esetére helyesen megfogalma
zott, ún. bányahatár rugalmasabb értelmezésé
nek megoldása.

Ugyanígy hat az érckutatás ellen az a kény
szerhelyzet, hogy egyes előfordulásokat, beleért
ve a  teléres előfordulásokat is, megbízhatóan 
csak bányászati m unkával lehet megkutatni. 
Ezt, a magasabb kategóriában történő átminő
sítéshez szükséges, nagyon költséges tevékeny
séget azonban mindaddig míg a term elési költ
séget terheli, az egyes bányák legfeljebb csak 
term elés arányosan bírják el és ezért tudomásul 
kell venni, hogy a tervezés ilyen esetekben a
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jövőben is többnyire csak Ci ésC2 kategóriájú 
készletekre épülhet.

M int m ár em lítettem , a nem fémes ipari ás
ványok kutatása és értékelése terén  is igen 
nagy lépést te ttünk  előre, leküzdve az ötletsze
rűséget és m egterem tve i t t  is a kutató  m unka 
kellő megbecsülését. Ez még akkor is igaz, ha a 
nem fémes ásványok kutatására  fordíto tt költ
ségek összegszerűsége jóval szerényebbnek 
tűnik.

Ha azonban figyelembe vesszük azt, hogy pl. 
egyetlen 1200 m mélységű fúrás költségének 
megfelelő összegből 30—50 m-es fúrásokkal 
akár egy teljes kovaföld vagy ipari homok elő
fordulás m egkutatható, a vélt pénzügyi arány
talanságok azonnal érthetőbbé válnak.

így ju tha ttunk  el abba a helyzetbe, hogy a 
nem fémes ásványoknak, a kezdeti időszakban 
indokolatlanul tú l sok helyen, párhuzamosan 
végzett, de készletekkel alig alátám asztott ötlet
szerű term elése helyett, am elyet éppen ezért 
korszerűsíteni sem  lehetett ,ma m ár tervszerű, 
bem ért, térképekkel alátám asztott és ahol arra 
mód volt, koncentrált, többnyire iparinak m inő
síthető m éretű term elése folyik. Alig kell erre 
jobb példákat felhozni, m in t a korábbi 15—20 
helyen fo ly tato tt öntödei homok vagy ugyan
csak számos helyen végzett bentonit term elés
nek mindössze két-két eltérő típusú lelőhelyre 
tö rtén t koncentrálása.

Ahol arra  mód volt, a korábban kedvezőtlen
nek m inősített földtani adottságokat előnnyé 
változtattuk. így pl., m íg két évtizeddel ezelőtt 
még sajnálkozva állapították meg, m ilyen nagy 
hátrány  az, hogy értékes előfordulásainknak 
egy része víznívó a la tt helyezkedik el, addig 
ma m ár kim ondottan keressük a lehetőségét 
annak, hogy m iként lehetne az azóta magas 
színvonalon m egoldott víz alatti term elést to 
vábbi előfordulásokra is kiterjeszteni.

Az évek óta folytatott, körültekintő technoló
giai vizsgálatokkal és részletes tanulm ányokkal 
is kiegészített földtani ku tatásunk néhány olyan 
alapvető tanúlsággal is szolgált, am it a  jövőben 
nem  figyelem be venni nagy hiba lenne.

így pl. többek között a finom kerám iai anya
gok k iterjed t és költséges kutatása  is bebizonyí
totta, hogy sohasem helyes a kutatás kezdetén 
valam ilyen külföldi szárm azású anyag pontos 
m ásának m egtalálását célul kitűzni, hanem  ép
pen fordítva, m indenkor a hazai ásványvagyon 
lehetőségéből kiindulva kell keresni az adott 
anyagoknak legmegfelelőbb felhasználási módot. 
Ilyen félreértések kezdetben m ég a perlittel 
kapcsolatban is voltak, am ikor pl. egyesek a 
hazai perlite t aszerint m inősítették, hogy m eny
nyire hasonlít a görög perlithez.

Azt, hogy az ilyen szem lélet m ennyire hely
telen  volt, éppen az azóta a hazai felhasználás
nak több m int kétszeresére növekedett expor
tunk  is bizonyítja.

Az sem  volt érthető, hogy míg a hazai fel
használók hosszú évekig csupán a hófehér ke
rám iai anyagok irán t érdeklődtek és éppen ezért 
jelentős lehetőségekről ke lle tt lem ondanunk pl.

a Hegy alján, az 1—2%-os ЕегОз tartalom  m iatt, 
addig ma m ár számos ilyen célra a legegysze
rűbb téglagyártási anyagokat is alkalmasnak 
minősítik.

Az egyes ásványi anyagok tekintetében tehát 
döntő feladat m egtálálni az azoknak legjobban 
megfelelő hasznosítást és csak ezt követően 
m egtenni a fejlesztési intézkedéseket. Igen szép 
példa erre a  kovaföld esete, am elyet hosszú időn 
keresztül hiába erőszakoltak szűrőanyagként 
hasznosítani, valóságos értéket csak akkor ka
pott, am ikor bebizonyosodott, hogy m int nö
vényvédőszer hordozóanyag nemzetközileg is 
versenyképes.

A nem fémes ásványok kutatásában az V. öt
éves terv  időszakában, kiem elt figyelm et kell 
fordítani a  kim erülő papíripari kaolinkészletek 
pótlására, a jelentősen növekvő kovaföldigényt 
kielégítő földtani há ttér megterem tésére, a 
recski érckutatás során m egfúrt Na bentonit 
tisztázására, az eddigieknél durvább szemnagy
ságú, nagy tűzállóságú öntödei homokra és a 
még ugyancsak m egoldatlan nagy tűzállóságú- 
képlékeny -agyagok kutatási lehetőségeinek fel
mérésére.

A perspektivikus kutatási lehetőségeket külön 
nem említem, m ert azokról önálló előadás hang
zik el, de feltétlenül úgy vélem, hogy am ennyi
ben pl. a Darnó program  előrehalad, a felada
tokat ott is szelektálni kell és ésszerűen háttérbe 
kell szorítani a  mélységbe tú lzottan  leszakadt és 
éppen ezért népgazdasági szempontból megfog
ható eredm énnyel egyelőre nem kecsegtető sza
kaszokat és előtérbe helyezem  azt, am i belátha
tó időn belül gyakorlati eredm ényt is hozhat. 
Változatlanul figyelem be kellene venni azokat 
az indikációkat is, am elyek az egyéb szerkezet- 
kutató fúrások nyom án kerü ltek  m egism erésre 
és amelyek kérdését nem érezzük megfelelően 
lezárva, m in t pl. a m átraszentim rei, sajnos nem 
kielégítő módon dokum entált 1000 m -es fú rás
ban ta lá lt ércesedést, vagy a Telkibányán nagy 
mélységben, tortoni agyagmárga alatt, andezi- 
tes kőzetben észlelt színesére indikációkat.

Annak a  tudatában, hogy az V. ötéves terv  
konkrét részfeladatairól több ism ertetés is el fog 
hangzani, előadásomban ahhoz az elvhez ta r
to ttam  magamat, am elyet a bevezetőben meg
fogalmaztam. Ügy véltem, hogy a földtani ku
tatás problem atikája csak akkor értékelhető 
teljes körűen, ha azt esetleg szokatlan szempon
tokból is m egvilágítjuk. Ha ez netán  sikerült, 
úgy célomat elértem .

Végezetül azt szeretném  m ég m egállapítani, 
hogy azt a kom plex tevékenységet, am elyet a 
földtani kutatásokkal kapcsolatban kialakítot
tunk  és am elyet m indenkor iparági feladatként 
értékelve, a bányászok- geológusok és egyéb 
szakem bereink közös feladatának tekintettünk, a 
jövőben is a m ár kitaposott ú ton k ívánjuk  foly
tatn i, sohasem tévesztve szem elől a végső célt, 
a népgazdaság alapanyag-szükségletének minél 
sokoldalúbb, de egyben gazdaságos kielégítését'.

A központi földtani szerveknek ehhez nyúj
to tt tám ogatását, a további gyümölcsöző együtt
működés biztos tudatában, megköszönjük.
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Az építőanyagipar kutatási-fejlesztési feladatai 
az ötödik ötéves tervben

Szabó János MTA levelező tag, építésügyi és városfejlesztési minisztériumi államtitkár

A népgazdaság fejlesztésében v itathatatlanul 
fontos szerepet tö lt be az építőipar, hiszen a be
ruházásoknak m integy a fele építésként valósul 
meg. Az építőipar teljesítőképességét — az élő
m unka m ellett —  alapvetően az építőipar ipari 
háttere határozza meg. Ezen belül a szilikát 
alapú építőanyagipar — m elynek szerepe válto
zatlanul jelentős, sőt kis m értékben növekvő — 
fejleszthetősége elsődlegesen a hazai nyers
anyag adottságoktól függ. A növekvő igényeket 
hosszú távon csak a  gondosan fe ltá rt nyers
anyag bázison nyugvó építőanyag gyártási prog
ram m al lehet kielégíteni. Ezért az építőanyag
ipari nyersanyagkutatás közép- és hosszú távú 
terveit csak úgy tud juk  megfogalmazni, ha is
m erjük az építési feladatokat és az ehhez szük
séges építőanyagipari fejlesztési célokat.

I.

Az V. ötéves tervben az építőipar term elési 
feladata több m int hétszáz m illiárd forint. 
Olyan feladatai vannak — többek között — 
m int
— az energiabázis növelésével kapcsolatos be

ruházások,
— a vegyipar fejlesztése,
— az építanyagipar kapacitás bővítése,
— 430—440 ezer lakás megépítése, a korszerű 

technológiák részarányának növelésével,
— kulturális és egészségügyi hálózat fejlesztése. 

Az ötödik ötéves tervben, de még a követke
ző tizenöt évben is a szilikátbázisú építőanyagok 
tömeges építőipari felhasználásával számolunk, 
annak ellenére, hogy az úgynevezett könnyű- 
szerkezetes építési módot fokozódó arányban al
kalmazzuk.

Az építőanyagipar III. ötéves tervben  meg
kezdett tervszerű rekonstrukciója az elm últ öt 
esztendőben felgyorsult. A korábbi éveket jel
lemző építőanyagellátási zavarokat sikerült jó
részt m egszüntetni, illetve jelentősen csökken
teni. Az építőanyagipar 32%-os term elési növe
kedésével biztosítani lehetett a IV. ötéves terv  
építőipari feladatainak teljesítését.

A cem entiparban befejeződött a Beremendi 
Cem entgyár építése, kedvezően alakult üzembe 
állítása. A Beremendi Cem entgyár létesítésével 
új cem entgyártási technológia hazai bevezetésé
re kerü lt sor, ami nemcsak a tervezők és üze
m eltetők szám ára je len te tt új feladatot, hanem  
a nyersanyagkutatást és technológiai minősítést 
végzők szám ára is. A IV. ötéves tervben valósult 
meg és lépett üzembe a hejőcsabai cem entgyár 
és v e tte 1 kezdetét a bélapátfalvai gyár építése.

A tégla- és cserépipari rekonstrukció a kor
szerű, nagy üregtérfogatú falazóanyagok rész
arányának jelentős növekedését eredm ényezte. 
A kedvező hő- és hangszigetelő tulajdonságú

vázkerámiai term ékek gyártása fokozott köve
telm ényt tám aszt a nyersanyagkutatással szem
ben is.

Kedvezően fejlődött a hazai nyersanyagbázi
son alapuló burkolólap-gyártás is.

I I .

A népgazdaság V. ötéves tervében elő írt fel
adatok határozzák meg az építőanyagipari fej
lesztés fő irányát. Ezek közül nyersanyag vonat
kozásában kettő t lehet kiemelni:
— biztosítani kell az építőipar, valam int a la

kosság folyamatos, zavartalan építőanyag el
látását és ezt döntően a hazai nyersanyag- 
forrásokra alapozva kell megoldani;

— a technológiák korszerűsítésével csökkenteni 
kell a fajlagos anyag- és energiafelhaszná
lást.

A népgazdasági terv  a term elési volum en nö
velését 30% -ban irányozta elő, a beruházásokra 
fordítható összeget 29— 30 m illiárd F t-ban hatá
rozta meg.

Összhangban az építőipar fejlesztésével ki
emelt feladat:

mészhidrát, 
a cement,
osztályozott kavics, 
falburkoló csempe, 
padlóburkoló lap, 
egészségügyi kerám ia- és síküveg 

gyártás fejlesztése, valam int az ú t- és vasútépí
téshez a zúzottkő-term elés növelése.

A cem entterm elést a jelenlegi 3,8 millió ton
náról 5,4—5,6 millió tonnára kell emelni (ez 
45%-os term elésnövekedést jelent!). Befejeződik 
a bélapátfalvai cem entgyár építése. Körülbelül 
egy millió tonnára fu t le 1980-ra az új gyárban 
a cementtermelés. A D unántúli Cementgyár 
előkészítő m unkáit (nyersanyagkutatás, terve
zés) úgy kell ütemezni, hogy a beruházást a 
tervidőszak végén indítani lehessen.

A kőbányásza1 területén  az útépítési kőanya
gokkal szemben tám asztott minőségi és m ennyi
ségi igény határozza meg a fejlesztést.

A jelenlegi 7,8 millió tonnás term elést — re
konstrukciókkal és új bányanyitásokkal — közel 
2,0 millió tonnával kell növelni.

A nemes, kiváló minőségű kőzetvagyon jelen
tős része term észet- és tájvédelm i körzetek te
rü letére  esik, ezért takarékosan kell vele gaz
dálkodni.

Fokozni kell a karbonátos kőzetek részará
nyát. A felhasználási körzetek közelében telepí
te t t  bányákkal a nemes kőzeteket pótolhatjuk, 
helyettesíthetjük és egyúttal szállítási költsé
get takarítunk  meg.

A tégla-, cserép- és tűzállóanyagipar term é
keinek és technológiájának modernizálása az V.
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ötéves terven  tovább folytatódik. Űj követel
mény a falazóanyagokkal szemben a kedvezőbb 
hő- és hangszigetelés. Tovább szűkül arányaiban 
az égetett tégla alkalmazási területe, de első
sorban a magánépítkezéseknél fontos szerepe 
továbbra is megmarad. Ezért 1980-ig a jelenlegi 
term elést — korszerűbb keretek között — 5%~ 
kai növeljük.

A téglaipari rekonstrukcióval az a — szám
szerűsíthető — célunk, hogy:
— a tömör tégla aránya 30% -ra csökkenjen;
— a 25—40% üregtérfogatú term ékek rész

aránya 15—20%;
— a 40% feletti ürtérfogatú  term ékeké pedig 

10—15% legyen.
A cseréptermelés kapacitása több m int évi 20 

millió darabbal növekszik és megközelíti a 200 
milliót. Tovább folytatjuk az elavult technoló
giájú és kim erült, vagy minőségileg gyenge 
nyersanyag vagyonú üzemek leállítását.

Növelni kell elsősorban a lakosság ellátása é r
dekében a kerám ia födém béléstestek term elé
sét is. Ez a korszerű term ék egyúttal a cement
takarékosságot is szolgálja.

A szigetelőanyagipart az energiatakarékosság 
követelményeinek megfelelően kívánjuk fejlesz
teni. A nemzetközi tendenciákkal összhangban 
nekünk is fel kell ism erni a  szilikátalapú hőszi
getelő anyagok (perlit, pumicit; üveg- és ásvány- 
gyapot; gázszilikát) jelentőségét. Kedvező adott
ság, hogy a gyártáshoz szükséges ásványvagyon 
jórészt idehaza rendelkezésre áll. A szigetelő
anyagipar kapacitását a m ár m egkezdett beru
házásokkal együtt 85% -kal bővítjük, az üveg
gyapot- és gázszilikátgyártás beruházási m un
káit a tervidőszak végén m egindítjuk.

A finomkerámiaiparban  a tervidőszak során 
36%-os term elésnövekedést akarunk elérni. A 
lakásépítés és a közösségi építés egyaránt 
igényli az építési kerámiák term elésének erőtel
jes növelését.

A  nemes anyag bázisú falburkolólap gyártást 
3,4 millió m 2-ről 6,7 millió n r-re , a padlóbur
kolólap gyártást pedig 2,0 millió m 2-ről 3,4 m il
lió n r -re  kell növelni.

A földtani kutatási eredm ények az ilyen m ér
tékű fejlesztést kellő m ennyiségű és minőségű 
nyersanyaggal megalapozták.

Az üvegipar fejlesztése  40%-os előirányzatá
val m eghaladja az ágazat átlagos fejlesztési ü te
mét. A nyersanyag m integy 80% -a hazai bányá
ból kerü l ki.

III.

A hazai építanyagipar 1975-ben m integy 70 
millió tonna nyersanyagot term elt és dolgozott 
fel term ékké. Az V. ötéves te rv  végére a nyers
anyagterm elés eléri a 80 millió tonnát, am ely
nek több m int 50% -át nagy kapacitású korsze
rűen  gépesített bányaüzem ek adják. Ilyen nagy
tömegű nyersanyagot folyamatosan, jó átlagmi
nőséggel csak gondos földtani ku tatás és rend
szeres bányaföldtani előkészítés alapján lehet 
kitermelni.

A IV. ötéves tervben m egvalósult ill. megkez
dett és az V. ötéves terv  első három  évében be
fejeződő beruházások nyersanyagellátása az 
utóbbi évek földtani kutatási eredm ényei alap
ján biztosított. A tervidőszak második felében 
induló beruházások nyersanyagkutatása be
indult, illetve ez évben indul.

A folyam atban lévő kutatások közül a Dunán
túli Cem entgyár nyersanyag-feltárását kell k i
emelni. A korábbi cem entipari kataszterezési 
m unkák, valam int az ideális üzemtelepítési va
riációk alap ján  a földtani kutatás több alterna
tívában 1974. januárjában  indult meg. A ku ta
tásban az ÉVM részéről a Földmérő és Talaj- 
viszgáló Vállalat és a  Szilikátipari Központi 
K utató- és Tervező Intézet, míg a  NIM részéről 
az Országos Földtani K utató és Fúró Vállalat 
vett részt.

A Központi Földtani H ivatal segítségével a 
jól koordinált és nagy kutatási erő koncentrá
lással végrehajto tt kutatásoknál m ár 1974-ben 
olyan részjelentések álltak rendelkezésünkre, 
amelyek alapján a fejlesztési cél készítésének 
tervezési m unkái m egindulhattak. Külön elis
m erést érdem elnek a földtani kutatók azért,' 
hogy ezzel a m unkával párhuzamosan végrehaj
to tták  az új Bélapátfalvai Cem entgyár nyers
anyag- és vízkutatási m unkáit is.

A D unántúli Cem entgyár telepítésében még 
nem született döntés. Ez a körülm ény a nyers
anyagkutatás több alternatívás továbbfolytatá
sával kapcsolatban félreértésekre, a kutatási 
m unka ütem ének csökkentésére, a továbbkuta- 
tási tervek jóváhagyásának elhúzódására veze
tett.

A kérdés valóban nem egyszerű. A döntést 
befolyásolja — a népgazdaság teherviselő ké
pességén túl — a választandó technológia, a • 
m unkaerőellátotság, szállítási lehetőségek, a 
term észet és környezetvédelem  is. Nem jelen
téktelen döntési tényező a Tatabányai Cement
gyár korszerűtlensége (a gyár 198*5. körül le
állításra kerül!) és a komplex szénpernye hasz
nosítási program  is am elyben a technológiai 
kérdések és a beruházási költségek tapasztalat
hiány okozta bizonytalansága m iatt még nem 
születhetett egyértelm ű állásfoglalás.

Az V. ötéves terv  egy új cem entgyár beru
házás indítását a tervidőszak m ásodik felére 
irányozza elő. Ez a nyersanyagkutatás vonalán 
olyan kötelezettséget jelent, hogy legkésőbb 
1978-ig az új gyár nyersanyag-vagyona rész
letes fázisban ism ert legyen. A m ár befejezett 
felderítő fázisú kutatásokat m inden a lternatí
vánál előzetes-részletes fázisig folytatni kell.

Ez a több alternatívás kutatás csak látszólag 
köti le feleslegesen az egyébként szűkös feltáró 
kapacitást. Azonban a távlati cementszükséglet 
a VI. ötéves terv  végére egy újabb cementgyári 
beruházás indítását teszi szükségessé és a je
lenlegi feltárási alternatívák m ár annak terve
zéséhez is alapadatokkal szolgálnak.

Az építőanyagipari nyersanyagok földtani 
kutatását a m ár kialakult helyes gyakorlat 
alapján úgy kell továbbfejleszteni, hogy az tel
jes összhangban legyen a m ár elkészült ágazati 
hosszútávú programokkal, fejlesztési koncep-
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ciókkal. A rra kell törekedni, hogy a nyers
anyagkutatások legalább öt évvel megelőzzék a 
konkrét ipartelepítés m űszaki tervezési m unká
latait.

IV.

Értékelve az elm últ években végrehajto tt 
földtani kutatásokat, m egállapítható, hogy azok 
jól szolgálták az építő- és építőanyagipar fej
lesztését, biztonságot, készlet-ellátottságot és 
kedvező minőségi változást eredm ényeztek. Az 
építőanyagipar fejlesztési feladatait csak azért 
teljesíthettük, m ert kellő időben rendelkezé
sünkre álltak a földtani alapozó kutatások ered
ményei. Néhány terü leten  tovább, magas minő
ségi szintre kell lépnünk, újabb feladatokat kell 
megjelölnünk.

Kiemelten fontos a nyersanyagok technoló
giai kutatása. A földtani és technológiai ku tatá
soknak szoros kölcsönhatásban kell lenniök 
(okulva a DCM-nél és Bátaszéken elkövetett hi
bákból!). A technológiai kutatásoknál eleve fi
gyelembe kell vennünk hazai adottságainkat és 
nemzetközi munkamegosztás lehetőségeit. Ha
zánk építőanyagipari technológiai gépipari 
gyártóbázissal nem rendelkezik. Ezért olyan

földtani-technológiai kutatásokat kell kezdemé
nyezni, am elyek várható eredm ényei nemzet
közi együttm űködéssel kialakított, megbízható 
technológiai berendezésekkel bevezethetők, 
vagy am elyeknek szellemi eredm ényei hazai 
bevezetés indokolatlansága m iatt — nemzetkö
zileg értékesíthetők.

Az V. ötéves terv  építőanyagipari földtani 
kutatásaira 233 millió forintot irányzott elő az 
ÉVM, a KFH-val egyeztetett kutatási tervében. 
Ez a kutatási előirányzat 80 millió F t-tal meg
haladja a IV. ötéves terv  tényleges kutatási tel
jesítését. E nagy kutatási keret nagy lehetősé
geket kínál, de egyúttal nagy felelősséget is ró 
a földtani ku tatást végző intézményekre,- a 
nagyszerű szakem bergárdára. A kutatás eddigi 
eredm ényeivel alátám asztott véleményem, hogy 
az építőanyagipar szolgálatában dolgozó föld
tani kutatók és technológusok sikeresen fogják 
megoldani a távlati célokat megalapozó V. öt
éves tervi kutatási feladatokat is.

Nem szalasztóm el az alkalmat, hogy erről a 
helyről is köszönetét m ondjak a Központi Föld
tani H ivatalnak — külön személy szerint Fü- 
löp József akadém ikusnak •— azért a tám ogatá
sért, amiben eddig részesítette — és remélem a 
jövőben is részesíteni fogja — az építésügyi 
földtani kutatást.
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Energiahordozók és ásványi nyersanyagok 
világgazdasági kérdései

Dr. Bognár József akadémikus, az MTA Világgazdasági Kutató Intézet igazgatója

Az emberi gazdálkodás és a  term észeti erő
források — különösen a nyersanyagok — tö r
ténelmileg változó viszonya önmagában véve is 
létünk és fejlődésünk egyik döntő kérdése. Ko
runkban e viszony különböző összetevői a tudo
mányos kutatás és gondolkodásmód középpont
jába kerültek, m iután egyfelől egyre több em 
bert, egyre magasabb színvonalon és egyre 
hosszabb ideig kell eltartani, másfelől a boly-' 
gónk törékeny egyensúlyát biztosító komplex 
ekológiai rendszerben rejlő korlátok egyre erő
teljesebben jelentkeznek. Megnehezíti e  problé
mák m egértését és megoldását az a körülmény, 
hogy ezek olyan globális kérdések egyik kompo
nense gyanánt jelennek meg, m int a racionális 
gazdálkodás feltételrendszerének átalakulása, a 
világgazdaság funkcionális zavarai és a tőkés 
gazdaság hosszabb időszakra kiterjedő krízisje
lenségei. E krízist hosszabb időszakra szóló, a 
rendszer működésében rejlő, súlyos zavarnak 
tekintem , amely befolyásolja a gazdasági ciklu
sok alakulását, de nem zárja ki a  megélénkülést, 
(ami éppen folyam atban van), vagy a viszonyla
gos fellendülést sem.

A növekedés korlátáit vizsgáló kutató számá
ra  nyilvánvalónak látszik, hogy az ún. „expo
nenciális fejlődés” az ipari társadalom  fejlődé
sének ilyen jellegét elsősorban a Római Klub 
körében működő tudósok hangsúlyozták), erő
forrásokkal pazarló szakasza véget ért. Gazda
sági növekedésre egy olyan világnak, amelynek 
népessége a századfordulóig még 2,5 M fővel 
gyarapszik feltétlen  szüksége van; azaz a 0 nö
vekedés annyit jelentene, hogy a későbbi ka
tasztrófa elkerülése érdekében önként és sajá t 
elhatározásunkból idézzük elő a katasztrófát 
ma. Kétségtelen azonban, hogy a gazdasági nö
vekedésnek, — am elynek racionális korlátái a 
közgazdaság eddigi rendszerében is voltak —, 
új korlátái jelentkeznek. A lehetőségek és kor
látok között egy olyan növekedési típust kell 
kialakítani, amely ésszerűbben és körültekintőb
ben használja fel a term észeti erőforrásokat, ta 
karékosabban szervezi meg az energiahordozók 
és a nyersanyagok transzform álását (átalakítá
sát) és egyrészt integráltabb, m ásrészt racioná
lisabb fogyasztási s truk tú rákat alakít ki a kü 
lönböző életszínvonalon élő társadalm akban.

A term észeti erőforrások, a technológiai hata
lom és a tudás rendkívül egyenlőtlen elosztása 
m iatt a nemzetközi gazdasági rendszer m egjaví
tására is szükség van, noha a világban egyide
jűleg különböző társadalmi-gazdasági rendsze
rek vannak jelen és azok a gazdasági fejlődés 
céljait és feltételeit nagyon eltérően ítélik meg.

Posztulátum  gyanánt egy olyan világgazda-

"Resources fo r th e  fu tu re ; U S B ureau  of M ines, 
Econom ic Im pact, 1975/4. 14. 1.

sági rendszer szükségessége m erül fel, amely az 
em lített tényezők (erőforrások, technológia, tu 
dás) egyenlőtlen elosztásából eredő problémák 
többségét még a kölcsönös előnyök jegyében 
kialakuló árucsere csatornáin keresztül képes 
megoldani, de a kialakult rendszerben ki nem 
elégíthető elem entáris szükségleteket — a ka
tasztrófák elkerülése végett — olyan speciális 
rendszerben oldja meg, am elynek működési el
vei nincsenek alávetve a gazdasági racionalitás 
azon értelmezésének, amely a m ai világpiacból 
fakad. A három tényező rendkívül egyenlőtlen 
eloszlásából következően ugyanis elképzelhetet
len olyan helyzet, am elyben e tényezők szűkös
ségével és a  népességrobbanás következményei
vel küzdő nemzeti gazdaságok képesek a klasz- 
szikus csere rendszerében kiegyenlíteni azon 
szállítások és szolgáltatások ellenértékét, 
am elyeket az em lített három  tényezővel jobban 
elláto tt és egészséges népességnövekedési trend
ben működő gazdaságoktól kapnak. Ha e kiegé
szítő rendszer nem  jön létre, vagy nem képes 
hatékonyan működni, úgy a világ egyes pont
jain  helyi katasztrófák (éhínségek) alakulnak ki, 
amelyek egy interdependens világban az egész 
egyensúlyt veszélyeztetik.

Az energiahordozók és nyersanyagok mai 
helyzetével összefüggő világproblémák tehát 
rendkívül bonyolultak, de azok áttekintése és 
minősítése előfeltétele annak, hogy a várható 
fejlem ényeket prognosztizálni tudjuk.

Á ttekintve az energiahordozók és a legfonto
sabb fém ek fogyasztását és a rendelkezésre álló 
készleteket1 nyugodtan elm ondhatjuk, hogy

a) 2000-ig e nyersanyagok kim erülése nem 
fenyeget,

b) feltehető, hogy a felfedezések (új lelőhe
lyek) és a találm ányok (helyettesítés) az erőtel
jesen ösztönző közgazdasági klím ában gyorsuló 
ütem ben folytatódnak,

c) feltehető, hogy az energiahordozók és 
nyersanyagok transzform álásában és feldolgozá
sában jelentős m egtakarítások érhetők el.

E kedvező kép felvázolása m ellett is utalni 
kell azonban arra, hogy a Föld ásványi vagyo
na m indenképpen véges és a term elés geomet
riai trend  szerinti folytatása lényeges nehézsé
gekbe ütközik. Az exponenciális növekedés ter
mészete sok tekintetben félelmetes, hiszen az 
alum ínium  eddig növekedési trendjének rá tá já t 
(évi 8%) az ezredfordulóig extrapolálva évi 540 
m  t  bauxitterm elést kapunk a jelenlegi 73 m 
t/év  helyett. Ilyen ütem ű növekedésnek mégis 
az a következménye, hogy az emberiség

a) egyre rosszabb minőségű ércek kiaknázá
sára és feldolgozására kényszerül,

b) a  term elés egyre távolibb lelőhelyekre 
összpontosul, ami hatalm as infrastrukturális 
beruházásokat és lakosság-átcsoportosításokat 
feltételez,
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c) a rosszabb és távolibb lelőhelyek kiakná
zása és az ércek feldolgozása egyre több ener
giát és egyéb gazdasági erőforrást igényel,

d) az ásványi nyersanyagok kiterm elése során 
különlegesen nagy gondot kell ■ fordítani a te r
mészeti környezet védelmére, ami szintén na
gyon költséges.

E tendenciákat mérlegelve a term észeti-tech
nikai tényezők értékelése alapján is azt kell 
mondanunk, hogy az ásványi nyersanyagok 
árának emelkedése indokolt, hiszen a költségek 
szükségszerűen nőnek és ezt az eddig ism ert 
technikai tényezők (műszaki haladás és az ún. 
„gigantizálás”) nem ellensúlyozzák. A magasabb 
ár ösztönözni fogja a term előket a kutatás töké
letesítésére, a tartalékok feltárására és a term e
lés — bizonyos korlátok között megvalósuló —, 
emelésére. A felhasználókat és fogyasztókat 
ugyancsak a magas á r  ösztönzi a takarékosság
ra  és a gazdaságosságra.

A term észeti-technikai tényezők ilyen alaku
lása és a  fogyasztás-felhasználás ésszerűbb meg
szervezése azonban nem jelenti még azt, hogy 
az ellátás m indenkor folyamatos és zavaroktól 
m entes lesz. Ez ugyanis nem elsősorban a ren
delkezésre álló term észeti erőforrások m ennyi
ségétől, hanem  a világ igen különböző kompo
nensekből összeálló közgazdasági rendszerétől 
függ. A kiterm elés növeléséhez szükséges dön
tések, kutatás, tőkemozgás és szellemi erők moz
gósítása csak abban az esetben valósul meg, ha 
a szóbanforgó nyersanyagoknak az adott költség- 
színvonalon történő term elése és felhasználása 
összhangban van:

a) a gazdasági racionalitás kritérium rendsze
rével,

b) a döntést hozó szervezetek érdekrendsze
rével.

Utalva e  nagyon fontos összefüggésekre, em 
lékeztetni kell arra, hogy a vezető tőkés orszá
gok egyrészt gazdasági energiáik és mobilitásuk 
struktúrájánál, m ásrészt történelm i okoknál (a 
gyarmatosítás) fogva nagyobb szerepet játsza
nak a világ áru-tőke és technika mozgásaiban, 
m int a világ term elésében. Részesedésük a vi
lágterm elésben m integy 58%, a világkereskede
lemben m integy 70%, a tőke és hitel nem zet
közi mozgásában pedig még ennél is 'nagyobb.

A szocialista országok ebben az értelem ben 
vett struk túrája  és mobilitása ettől gyökeresen 
eltér; hiszen a világterm elésben m integy 30%- 
kal, a világkereskedelemben viszont mindössze 
10% -kal részesednek. (Ennek a helyzetnek gaz
daságtörténelm i és gazdaságpolitikai okai elég
gé ism ertek ezért ennek m agyarázatába e ta
nulm ányban nem kívánok elmélyedni.)

Számolni kell azzal is, hogy a történelm i 
előzmények (gyarmatosítás), a gazdasági érte
lemben ve tt neokolonializmus, valam int a veze
tő tőkés országok nagyobb nemzetközi gazdasági 
mobilitása folytán a nyugati országok befolyá
sa a  fejlődő országok számos nemzetközi gazda
sági tevékenységére is kiterjed. Az utóbbiak ré
szesedése a nemzetközi kereskedelemben 20% 
körül mozog, de 1973-ig m eredeken csökkent. 
(A javulás az energiahordozók és a nyersanya
gok áremelkedésének köszönhető.) Ilyen körül

m ények között a világ közgazdasági rendszeré
nek teljesítőképessége igen nagy m értékben a 
tőkés országoktól függ. Erre az összefüggésre 
nemcsak azért utalunk, hogy a szocialista gaz
daság bizonyos súlypontváltoztatásának elke
rülhetetlenségére figyelmeztessünk, hanem 
azért is, hogy a kialakult helyzet és erőviszo
nyok „zavartkeltő” jellegére utaljunk.

A súlypontváltoztatás kapcsán arra  gondo
lunk, hogy a  békés együttélés körülm ényei kö
zött a KGST-országok világgazdasági pozícióit 
feltétlen  meg kell erősíteni és e  feladat megol
dására jelentős gazdasági erőket kell koncent
rálni. A nemzetközi élet ezen rendkívül érzékeny 
és interdependens szektorában ugyanis nehéz
ségek és kilengések keletkezhetnek azért is, 
m ert a tőkés gazdaság spontán mozgástörvényei 
számos vonatkozásban ellentétesek azon köve
telm ényrendszerrel, amelynek felvázolása a ko
rábbiakban m egtörtént.

A várható helyzet előrevetítése során 10—15 
éves viszonylatban a fokozatosan korrigálódó 
nemzetközi gazdasági rendszer teljesítőképessé
géből kell kiindulni. Történelmi távlatban  te r
mészetesen nyilvánvaló, hogy a nem kielégítően 
funkcionáló közgazdasági rendszert a különböző 
nemzetek, m ajd az emberiség m ással fogja he
lyettesíteni, de ennek időpontja és m ódja aligha 
látható előre. Kéteségtelen, hogy a kapitalista 
gazdaságot a második világháború óta a legna
gyobb és legtartósabbnak ígérkező megrendülés 
sújtja. V itathatatlan az is, hogy a krízis külső 
(az egyes nemzeti gazdaságokon kívüli) össze
tevői ma legalább olyan erősek, — sőt talán 
erősebbek —, m int a belsők. Nyilvánvaló azon
ban, hogy a jelenlegi világgazdasági erőviszo
nyok fennm aradása, vagy csekély módosulása 
esetén csak a világgazdasági rendszer korrekció
jával szám olhatunk és a gyökeres változásnak 
az erőviszonyok igen lényeges módosulása (el
tolódása) képezi az előfeltételét.

Egy ilyen lényeges változás átform álná a  fej
lődő országok m agatartását is.

A világgazdasági rendszer egyrészt a nemzeti 
gazdaságokból (számuk jelenleg közeledik a 
150 felé), m ásrészt a különböző közgazdasági és 
term elési tényezők mozgását befolyásoló felté
telrendszerből és intézményekből tevődik össze. 
Ebben a feltételrendszerben olyan közgazdasági 
tényezők találhatók együtt, m int a fizetőképes 
kereslet, a kínálat, az árak, a h itel és tőkemoz
gás, a technikai transzfer és mások.

Ha a  világon levő szükségletek kielégítésére 
gondolunk egy olyan időpontban, midőn a te r
mészeti erőforrások, a gazdasági-technikai ha
talom  és a  tudás egyenlőtlenül oszlanak meg, 
úgy a  nemzeti gazdaságok és a világpiac (szük
ségletek) közötti legjobb kapcsolódásnak külön
leges fontossága van. E tényezők alakulását és 
kapcsolódását eddig elsősorban a nemzeti gaz
daságok belső fejlődési potenciáljából és érdek
rendszeréből kiindulva vizsgálták. Ez a néző
pont továbbra is term észetes és szükséges, 
hiszen e  tényezők „term elése” (mennyiségének 
megsokszorozása) m indenek elő tt az egyes nem
zeti gazdaságokban történik, de az időhiány kö
vetkeztében jelenleg a nemzetközi transzfer (az
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erőforrásoknak a világpiaci folyamatoktól füg
getlen áthelyezése) nagy szerepet játszik. A 
kapcsolódás form áit tehát olyan módon kell 
megtalálni, hogy a  nemzeti gazdaságok a világ- 
gazdaság oldaláról is megfelelő ösztönzést kap
janak arra, hogy növekedési típusukat és struk 
tú rájukat a megfelelő sávon hozzák összefüg
gésbe a világpiac szükségleteivel, am elyek mö
gött (más) a nemzeti gazdaság tevékenységei 
és törekvései húzódnak meg. Másfelől: m inden 
nemzeti gazdaságnak meg kell kapnia a világ
ból azt, am ire szüksége van, ha az ezzel kap
csolatos ellentételeket nyújtani képes.

Az itt le írt posztulátumok talán még nap
jainkban is utópisztikusnak látszanak, de gon
dolni kell arra, hogy a m últban a gazdasági kap
csolatok jelentős részét katonai, politikai, vagy 
gazdasági túlhatalom m al (túlerővel) kényszerí
tették  rá az egyes gazdaságokra. A nemzetközi 
erőviszonyok változása, a szocialista világ nem
zetközi politikai befolyásának erősödése és a 
fejlődő országok erőteljesebb és összehangol
tabb akciói következtében e  tényező jelentősé
ge fokozatosan csökken; azaz a túlhatalom  által 
m egterem tett „részleges szervezettséget” fel 
kell váltani a szervezettség olyan form ájával, 
amely az önkéntesség és a kölcsönös előnyök 
bázisán, kooperatív szellemben jön létre.

Feltehető, hogy a fejlődő országok politikai 
és gazdasági vezetői is e rre  a fordulatra gondol
tak, midőn az új gazdasági világrend norma- 
rendszerét kidolgozták. Más kérdés az, — bár 
igen sajnálatos —, hogy az új modellben nem 
fordítottak elegendő figyelmet a szocialista or
szágok világgazdasági szerepére és érdekeire és 
elm ulasztották azok bevonását az új világrend 
megtárgyalásába.

Az átalakulás — békés együttélés körülm é
nyei között, csak fokozatosan, részben kum ula
tív folyamatok eredője gyanánt, részben lökés
szerűen, a jelenségek szélesebb körére kiterje
dő krízisek formájában, kompromisszumok  
alapján m ehet végbe. Arra kell törekedni, hogy 
az átalakulással együttjáró zavarok tolerálható 
keretek között m aradjanak, m ert azokat egy na
gyon érzékeny és interdependens világgazda
ságban m indenki megszenvedi.

A legnagyobb körültekintés m ellett is szá
molni kell nemcsak fordulatokkal és meglepeté
sekkel, hanem  gazdasági eszközökkel vívott el
keseredett küzdelmekkel is, amelyek a közgaz
dasági feltételrendszer stabilitását számos pon
ton m egingathatják.

A továbbiakban mondanivalóinkat elsősorban 
arra koncentráljuk, hogy miképpen befolyásol
ja az átalakulóban levő világgazdasági rendszer 
az energia és nyersanyagterm elés feltételeit.

A közgazdasági rendszer számos tényezője 
(összetevője) m ozdítja elő a költségek és az 
árak emelkedését. Költség és árnövelő effektus
nak tekinthetjük az alábbiakat:

a) A világkereslet nagysága (általános kon
junktúra), amit alapvetően befolyásol az a  tény, 
hogy az emberiség lélekszáma a következő 24 
esztendőben 2,5 M fővel növekszik. M iután a 
2,5 M főből kb. 1,8 M a fejlődő világ polgára 
lesz, nyilvánvaló, hogy a fizetőképes kereslet

lassabban növekszik, m int a világ népessége. 
Nyilvánvaló azonban, hogy az adott nemzetközi 
körülm ények között a  „nem fizetőképes keres
let” is nagy politikai nyomást fe jt ki a nemzet
közi gazdasági és politikai rendszerre.

b) A kialakult és kialakulóban levő értékesí
tési szervezetek (államközi kartellek) tevékeny
sége, bár azt a nagyfogyasztók ellenszervezetei 
ellensúlyozni igyekeznek. A kartellek közül az 
OPEC kilátásai m aradnak a legkedvezőbbek, 
hiszen az olajkereslet évi 4%-os növekedése 
esetén, — amit a megélénkülés u tán  várnak —, 
az olajtermelés emelésére ú jra  szükség lesz. A 
továbbiakban a bauxit-kartell kilátásait kell 
megemlíteni, m ert az a világvagyon 80% -ával 
rendelkezik. (Tagjai a kartellnek Ausztrália, 
Görögország és Jugoszlávia is.) Jav ítja  a kartell 
kilátásait az alumíniumfogyasztás gyors emel
kedése; bár az alumínium a  helyettesítésre lé
nyegesen érzékenyebb, m int az olaj. (Rozsda- 
m entes acél, réz, m űanyag stb.) Általános véle
m ény szerint a réz- és vasérckartell kilátásai 
kevésbé kedvezőek.

Az ellenszervezetekkel kapcsolatban utalni 
kell arra, hogy a tőkés országokban található a 
nem szocialista világ ma ism ert ásványi nyers
anyag-vagyonának jelentős része; így a szénva- 
gyon 60%-a, a hasadóanyagok 50%, a rézva
gyon fele stb. Figyelembe kell venni azt is, 
hogy gabonában jelentős felesleggel csak az 
észak-amerikai kontinens rendelkezik, ahol a 
nyersföszfát és kálisóvagyon is jelentős. A ga
bonafélék jelentősége a következő években és 
évtizedekben egyre nő, m ert a világ élelmezési 
problémái egyre súlyosabbak lesznek.

c) A term elés bővítése érdekében létrejövő 
hosszú beruházási ciklusok, am elyek általában 
tovább tartanak  és több anyagi eszközt fogyasz
tanak el, m int a beruházók elképzelései azt ta r
talmazzák. Ennek következtében átm eneti hiá
nyok, kínálat ingadozások és áremelési tenden
ciák keletkeznek.

d) A fejlődő világ további harca a további 
nacionalizálásért, a magasabb járadékért és a 
nyereségek újraelosztásáért.

e) A kölcsönös félelemből és bizalmatlanság
ból eredő túlreakciók, elsietett lépések és dön
tések.

E szociálpszichológiai tényezők mind a tőkés 
gazdaságban, mind a fejlődő országokban igen 
nagy szerepet játszanak. Az előbbiekben azért, 
m ert a kis- és középtulajdonosok döntéseivel is 
számolni kell, am i rengeteg szubjektív elemet 
tartalm az. Az utóbbiakban azért, m ert a dönté
seket ugyan korm ányzati szervek hozzák, de 
azok érzelm i-indulati töltése még igen erős.

Vannak term észetesen olyan tényezők is 
amelyek az áremelkedések ellen hatnak. Ilyenek:

a) A fajlagos nyersanyag-felhasználás csök
kenése. Az eddig ism ert technikával is csökken 
a fajlagos felhasználás azon országokban, ame
lyekben az egy főre jutó nemzeti jövedelem 
m eghaladja a 2.500 $-t. Feltehető, hogy az új 
helyzetben ez a tendencia a jövőben kiterjed 
és erősödik.

b) A szubsztitúció lehetőségei. A kiugróan 
magas ár a szubsztitúciót olyan területekre is
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terelheti, amelyekkel az árem elés során nem 
számolnak.

c) A nyersanyagterm elés megindításához, il
letve fejlesztéséhez külföldi tőkére van szükség, 
am it általában csak a vezető tőkés országok ké
pesek biztosítani. A hitel nyújtása, vagy elu ta
sítása azonban az általános viszony és a  közös 
érdekrendszer függvénye.

d) A technikai fejlődés előre nem  látható vál
tozata, am elyek komoly m eglepetéseket okoz
hatnak az elham arkodottan cselekvő kartellek
nek.

e) A tőkés világ várható ellenlépései; azaz a 
fogyasztó országok megszervezése és felkészíté
se az esetleges árharcra.

M indkét oldalon vannak azonban más, hatá
sos gazdasági eszközök is (fegyverek), ezek al
kalmazása azonban a jelenlegi korlátozott, 
helyi, taktikai harcokat általános gazdasági há
borúvá fejleszthetné. M egnehezíti e fegyverek 
alkalm azhatóságát az a körülm ény is, hogy egy 
interdependens világgazdaságban egy-egy rend
szabály alkalmazása nemcsak azt veszélyezteti, 
aki ellen  azt alkalmazzák, hanem  azt is aki azt 
alkalmazza.

A fejlett tőkés világ —■ például — az olaj
term elők ellen bevetette a kereslet csökkentésé
nek  fegyverét. E fegyver gyakori alkalmazása 
azonban a növekvő instabilitás viszonyaival 
küzdő tőkés gazdaság fennm aradását is veszé
lyezteti. Nem is kerü lt volna sor e fegyver 
bevetésére a kőolaj áremelés következtében, ha 
1973-ban az infláció nem vált volna kétszám- 
j együvé és nem született volna meg az a belá
tás, hogy a felgyorsult infláció fékezésére jelen
leg a tőkés gazdaság más eszközökkel nem 
képes.

Használhatja a fejlődő világ a kínálat vissza
tartásának fegyverét, de ez csak olyan anyagi 
eszközök birtokában lehetséges, m in t am ilye
nekkel az OPEC rendelkezett és rendelkezik.

Látva az érdekek eltérő voltát, de azok egy
oldalú érvényesítésének korlátáit is, valam int 
mérlegelve a kölcsönös kockázatok nagyság
ren d jé t és minőségét; úgy gondolom, hogy vál
takozó szerencsével folyó harcok után  létrejön- 
nek a term elők és fogyasztók hosszútávú meg
állapodásai. E megállapodások az eladónak vi
szonylag magas árakat és a bevételek tervez
hetőségét biztosítják — ami a fejlődő országok 
gazdasági növekedésének igen lényeges feltéte
le, a vásárlónak pedig biztonságot adnak az el
látás és az ár szempontjából.

Lényegesen befolyásolja az energiahordozók 
és a nyersanyagok helyzetét a tőkés világ gaz
dasági konjunktúrájának alakulása. Kétségtelen, 
hogy a fe jle tt tőkés országok csak olyan típusú 
és ütem ű gazdasági növekedést valósíthatnak 
meg, amely a külső és belső forrásokból szár
mazó inflációt tolerálható keretek  között ta r t
ja. Napjainkban az infláció a tőkés világgazda
ság olyan alapvető problém ájává vált, m int a 
kereslethiány  volt a klasszikus válságok idején. 
Felmerül a kérdés, hogy miből szárm azik végső 
soron, — azaz a rendszer m űködését irányító 
tényezők szempontjából —, ezen infláció. Véle
ményem szerint elsősorban az elosztási szférá

ból; azaz abból a körülményből, hogy a tőkés 
osztály tovább növelje saját jövedelmeit (pro
fitját), noha az elosztás során a külső és belső 
erőviszonyok változása következtében többet 
kelle tt átengednie egyrészt a fejlődő világnak, 
m ásrészt a gazdasági tevékenység belföldi részt
vevőinek. Ily módon a fe jle tt tőkés társadalom  
gazdasági gépezetében többet osztanak el, m int 
am ennyit term elnek. A tőkés társadalom  jelen
legi állapotában és helyzetében egyszerűbb a 
külső és belső nyomások terhé t a fogyasztókra 
áthárítani, m ind azoknak ellenállni.

Ebből következik, hogy egy bizonyos nagy
ságrendű infláció, (amely lényegesen nagyobb 
lesz, m int am ekkorát Keynes és követői elke
rülhetetlennek m inősítettek; ta lán  évi 6—7%) 
hozzátartozik a rendszer „normális funkcioná
lásához”, ennél nagyobb azonban veszélyes és 
akadályozza a gazdasági körforgás célszerű me
netét. Más megközelítéssel élve: eddig a tőkés 
rendszer évi 1—3%-os infláció árán volt fenn
tartható, napjainkban csak 6—7'%-kal lesz az.

Az adott körülm ények között tehát a korábbi
nál alacsonyabb növekedési ütem, külső és belső 
forrásokból származó infláció és viszonylag ma
gas m unkanélküliség lesznek a következő idő
szak fejlődésének jellemző összetevői (jegyei).

Az információ form áját illetően költséginflá
ció marad (a béreket ebben a vonatkozásban is 
a költségek egyik összetevőjének tekintjük), az
az a viszonylag magasabb energia- és nyers
anyagköltségek beépülnek a költségek ;és pro
fit struktúrájába.

Ettől eltérő fejlődés abban az esetben követ
kezhet be, ha a tőkés gazdaság „új növekedési 
m odellje” csődöt mondana, ami abban az eset
ben állhat elő, ha a külső és belső nyomások 
összege nagyobb lenne a „kívánatosnál” és az 
inflációs nyom ásnak 6— 7%-os évi ráta  m ellett 
sem lehetne ellenállni.

Engedjék meg, hogy végül arról a  m agyar 
gazdaságpolitikai koncepcióról szóljak, amely
nek jegyében az új világgazdasági helyzetben 
energia- és nyersanyag-ellátásunkat — részben 
belső termelés, részben im port ú tján  —, biztosí
tanunk kell.

M indenekelőtt szeretném  kiemelni, hogy a 
m agyar földtudom ány (geológia) legkiválóbb 
művelőinek m ilyen n ag y . érdem e van abban, 
hogy energia- és nyersanyag-ellátottságunkat 
ma reálisabban ítéljük meg. A közgazdászok 
„hagyományos” vélem énye az volk ebben a kér
désben, hogy hazánk energia- és nyersanyag-el
látottság szempontjából Európa legszegényebb 
országa. Nyilván azonban, hogy egy ilyen érték
ítélet kialakítása során sokkal több tényezőt kell 
figyelembe venni, m int azt a közgazdászok ré
gebben tették; többek között a ku tatásra  és fel
tárásra  fordítható anyagi eszközök mennyiségét, 
valam int az ipari term elés s truk tú rá já t is. Az 
anyagi eszközök szűkössége term észetesen ma 
is fennáll, de ezen egyszeri tőkeim porttal is le
het segíteni, ha a nyersanyagok m egvannak és 
egyre növekvő m ennyiségű áruim porttal kell se
gíteni évről évre, ha azok nem állnak rendelke
zésre. K orábban az iparpolitika kialakítása és a 
technika m egválasztása során a nyersanyag-
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takarékosság sohasem volt vezető szempont. El
fogadom tehát azt a tételt, am elyet Fülöp József 
tagtársunk m ai közgyűlési előadásában is k ifej
tett, hogy az energiahordozókkal és nyersanya
gokkal közepesen elláto tt országok közé tarto 
zunk.

Nyilvánvaló, hogy ellátásunkban a hazai te r
melés fejlesztése m ellett az im port továbbra is 
döntő szerepet játszik. Politikánkban tehá t há
rom követelm ényt kell egyidejűleg megvalósí
tanunk:

a) A hazai nyersanyagkutatás és term elés 
fejlesztését annak figyelembevételével, hogy a 
kiterm elés gazdaságosságának határai lényege
sen eltolódtak, de anyagi eszközeink szűkössége 
m iatt egyes esetekben a külföldi tőke bekap
csolása egyrészt elkerülhetetlennek, m ásrészt 
m egvalósíthatónak látszik.

b) A nyersanyagim port során előnyben kell 
részesíteni a Szovjetunióból, illetve a KGST- 
országokból származó importot, illetve a KGST- 
országokkal megvalósítható olyan kooperáció
kat, am elyek bizonyos nyersanyagok harm adik 
piacon történő közös beszerzésére irányulnak.

c) Figyelembe kell vennünk, hogy az energia- 
hordozók és az ércek nemcsak drágulnak, ha
nem „keményednek” is m ind a KGST-n belül, 
mind azon kívül; ezért a nyersanyagim portért 
keményebb, technikailag korszerűbb és a m ásik 
fél szükségleteihez jobban alkalmazkodó áruk
kal kell fizetnünk.

A nemzetközi gazdaságban viszont csatlakoz
ni kell m inden olyan áruegyezményhez, amely 
nagyobb biztonságot és kedvezőbb feltételeket 
jelen t számunkra.

Nyilvánvaló, hogy egyes esetekben nyers
anyagot kétoldalú árucserében és a szabad
piacon is lehet vásárolni.

Indokolt lenne megvizsgálni szolgáltató válla
lati jeleggel vegyes vállalat létesítését is egyet
len, viszonylag tőkeerős, de a  know  how és a

szakértelem  hiányában levő országban. Ez — 
term észetesen — a Geominco vállalat mai po
litikájának gyökeres átalakítását jelentené.

Gazdasági fejlődésünk és egyensúlyunk bizto
sítása érdekében egyrészt a kiterm elési és fel
használási veszteségek csökkentésére, m ásrészt 
energia- és nyersanyagtakarékos struk túra  ki
alakítására kell törekednünk. Ennek a törekvés
nek m ind az ipari és a gyártm ánystruktura k i
alakításában, m ind a technikai megoldások meg
választásában kifejezésre kell jutnia.

E gazdaságpolitikai törekvések megvalósulása 
esetén is a nyersanyagim porttal kapcsolatos te r
hek lényeges problém át jelentenek gazdaságunk 
szám ára a következő évtizedekben. Számolnunk 
kell azzal is, hogy a technikai fejlődés m eg
gyorsítása és exportképességünk növelése érde
kében egyre több technikát kell importálnunk. 
Az im port ezen két fajtája, — amely m ellett a 
többiek csak korlátozott szerepet játszanak —, 
olyan magas im portszínvonalat testesít meg, 
am elyet nem  lehet az exportot addicionális té 
nyezőként kezelő gazdaságpolitikával kiegyenlí
teni.

Ezért olyan külgazdasági stratégia kialakítá
sára van szükség, amely export-koncentrációval 
biztosítja az ország külgazdasági pozícióját. Az 
export-koncentráció egy túlnyom óan exportra 
term elő szektor kialakítását, a term elést és ér
tékesítést ösztönző közgazdasági rendszabályok 
összefüggő rendszerét és a gyorsan változó vi
lágpiaci igények kielégítéséhez szükséges dön
tési rugalm asságot jelenti.

Ilyen külgazdasági stratégia kialakítása és 
megvalósítása az előfeltétele annak, hogy gazda
ságunk egyensúlyát helyreállíthassuk és folytat
ni tud juk  a  növekedés és életszínvonal-emel
kedés azon politikáját, am elynek megvalósításá
ban a hatvanas évektől fogva számottevő ered
m ényeket é rtünk  el.
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