
Az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat eredményei
az V. ötéves tervidőszakban 

és feladatai a VI. ötéves terv folyamán
SOMSSICH LÁSZLÓNÉ az OFKFV főgeológusa

Az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat 
feladata a földtani, geofizikai, talaj kutatási, kút
fúrási tevékenység tervezése és megvalósítása. 
Fő profilja a szilárd ásványi nyersanyagok ku
tatása. Ez a feladat nagyon sokféle munkát ta
kar: fúrásokkal tárjuk fel a feketekőszenet, 
barnakőszenet, lignitet, közreműködünk az épí
tőipari kőzetek kutatásában, cementgyártási 
nyersanyagok feltárásában, de dolgozunk Sze
ged, Miskolc, Veszprém vízellátása érdekében is. 
A Feketevölgytől -— Mázán át — Toronyig 
fúrótornyaink és dolgozóink mindenütt megta
lálhatók voltak a tervidőszak során.

Jelentősnek tekintjük azt az elismerésnek is 
tűnő helyzetet, hogy a szénhidrogén-helyzet
elemzés után kaptunk szót, mint elsősorban 
kőszénkutatással foglalkozó vállalat. Ez a mai 
megítélés tükrözi azt a változást, amely a közel
múltban a nyersanyagkutatás, különösen a kő
szénféleségek értékelésében végbement, főleg 
külső és belső gazdasági kényszerítő hatások 
eredőjeként. Az elmúlt tervidőszakban a föld
tani kutatás iránti igények robbanásszerűen 
megnövekedtek, a pénzügyi feltételek is bizto
sítottak voltak, de a gyors fejlődésnek mind a 
tárgyi-, mind személyi feltételei hiányoztak. 
Azonban a „hét szűk esztendő” után megnyílt 
perspektíva feledtetni tudta a nehézségeket. A 
megmaradt szakemberek, és a használható esz
közök maximális igénybevételével, bizalmunk, 
optimista szakmaszeretetünk átsegítette vállala
tunkat ezen a bőség zavarával terhelt szaka
szon. Vállalatunk geológusai, geofizikusai, egész 
kollektívánk közreműködött abban, hogy az 
ásványi nyersanyagok minél teljesebb feltárásá
val maradéktalanul teljesítsük földtani kutatási 
feladatainkat. Munkába állítottuk az állami se
gítséggel beszerzett fúrógépeket, ezek sikeres 
működtetése javított a minőségi munkán; mag
kihozatali — fúrási gyorsasági rekordokat ér
tünk el a lignitkutatásnál, a nagyobb mélységű 
kutatás területén is sokat javult a munka szín
vonala, éppen a mecseki feketekőszén-kutatás 
területén.

Jelentős költségráfordítással korszerűsítettük 
geofizikai részlegünket. Számos területen kvan
titatív mérési módszereket vezettünk be. Ezek 
pontos adatszolgáltatásra alkalmasak, amennyi
ben a terepi méréseket a módszertani előírá
soknak megfelelő szigorú technológiai fegyelem 
mellett végzik. Az eredmények pontosítása, ill. 
megbízhatóságának növelése érdekében azonban 
fokozottabb együttműködésre van szükség a 
terepi geológusok és geofizikusok között (minta
vétel, minták kezelése stb.) és módosítani kell a 
minősítő vizsgálatok mechanikus szakaszolását

is. A vállalatunk által végzett sokrétű fúrásos 
tevékenység megoszlását az 1. ábra szemlélteti. 
Jól érzékelhető a tervciklusban a kőszénkutatás 
rohamos növekedése, amely 1976-ban megköze
lítette az 1965. évi szintet. Az ábrából leolvas
ható az érckutatás visszaszorulása 1978-tól kez
dődően. Ezek a profilváltozások a vállalat életé
ben komoly megrázkódtatást jelentenek. A terü
leti, valamint a mélységi változások okozta ne
hézségek ellenére, sikeresen zártuk ötéves ter
vünket. Azt a tényt, hogy gazdasági feladatain
kat jól elláttuk, bizonyítja az 1978. évi munkánk 
alapján kapott Kiváló Vállalat cím is. Sokrétű 
tevékenységünk közül néhány példát kiragadva 
bemutatom azokat a jelentősebb földtani kuta
tásokat, amelyeket széles körű együttműködés
sel az elmúlt öt év során végeztünk.

Feketekőszén-kutatás

A tervciklus munkái között gazdaságilag leg
jelentősebb a Máza—Váralja-D területén vég
zett feketekőszén-kutatás.

Mázaszászvár—Váraljától D-re, Óbánya és 
Mecseknádasd vonaláig, közel 25 km2-nyi terü
leten folyik mélyfúrásos kutatás. A  terület szer
kezetföldtani szempontból elkülönül az észak
mecseki bányavidéktől (Szászvár, Váralja, 
Nagymányok), ahol az „északi pikkely” kőszén- 
vagyonát bányászták, ill. bányásszák.

1976-ban egy Zif 1200-as berendezéssel indult 
a kutatás. 1977-ben 3 db újabb berendezés ke
rült telepítésre, s jelenleg már 5 db berendezés 
működik ezen a területen. 1980. december 31-ig 
19 db fúrás mélyült le, s 4 db volt folyamatban. 
A kutatások kezdete óta 24 100 fm-t fúrtak, vé
gig magfúrással. Az egyes fúrások mélysége 620 
és 1650 m között változott, amely jelzi a kő- 
széntelepes-összlet mélységét is.

A legfiatalabb mezozoós és a miocén üledékek 
közötti üledékhézag szárazföldi periódust jelez, 
amelyben — főleg a terület É-i részén — jelen
tős lepusztulás ment végbe. Ennek tulajdonít
ható, hogy az M— 14 és 21, valamint a V— 14. 
sz. fúrásokban a kőszéntelepes-összlet kisebb- 
nagyobb része hiányzik. A kőszéntelepes összlet 
átfúrt vastagsága a miocén előtti erózió és a 
tektonikai hatások következtében 70 m-től 650 
m-ig változik. A kőszéntelepek, a telepképződési 
ciklusok a komlói kőszéntelepes összlettel töb- 
bé-kevésbé azonosíthatók. Komlói számozás 
alapján VII. telepből a a telepekig 18 ciklus
ban képződtek kőszéntelepek. A területen ten
geri közbetelepülést tartalmazó kőszéntelepeket
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eddig nem ismerünk. A kőszéntelepek összvas- 
tagsága minimálisan 3 m, maximálisan 119 m.

Az eddigi legvastagabb kőszéntelep a Máza 
— 20. sz. fúrásban elérte a 7,5 m-t.

Az 1. táblázat és a 2. ábra részletesen tájé
kozhat a 16 db értékelt fúrásból megismert 
kőszén vastagsági és minőségi adatairól és azok 
területi eloszlásáról.

Valamennyi fontosabb paramétert figyelembe 
véve, a mázai területrészen feltárt kőszén lát
szik kitermelésre legalkalmasabbnak. Ebből a

kőszénfajtából nagyobb százalékarányban állít
ható elő kokszolható koncentrátum.

A terület K-i részén — főleg Mecseknádasd- 
tól É-ra —  a kőszéntelepes összlet 120— 140 m 
vastag miocén üledéksorozat alatt települ. Ezen 
területrész jelentőségét csökkenti az alacsony 
fűtőérték és a diabáztelérek gyakorisága. Jelen
tős a tektonikai tagoltság.

A kutatási tevékenység eredményességét az 
ötéves tervidőszak viszonylatában az alábbi ada
tok szemléltetik.
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A feketekőszén vastagsága, fűtőértéke, kokszolhatósága a Máza—Váralja-Dél területen

A telepek összvastagsága 1,0 m-nél vastagabb telepek 1 m-nél vastagabb telepek
fűtőértéke (térfog:at%) kokszolhatósága (térfogat%)

Fúrás összes
m <  1,0 m >  1,0 m 16 MJ 16,0-20,0

MJ
20,0-30,0

MJ
Kokszo-
sodűtt

Gyengén Keverve 
kokszo- kokszol- 
sodott ható'

Jól
kokszol

ható

M—14. 12,5 8,3 4,2 38,1 35,7 26,2 — 35,7 _ 64,3
M—15. 80,4 28,6 51,8 8,0 31,7 60,3 39,8 3,2 — 57,0
M—16. 28,3 16,7 11,6 37,7 9,0 53,3 — 13,5 40,6 45,8
M—17. 52,5 17Д 34,7 9,8 14,3 72,,5 10,1 26,1 7,6 _ 56,2
M—18.* 32,3 19,5 12,8 13,,6 — 86,4 55,7 12,5 31,8
M—19. 40,9 13,5 27,4 — 37,9 62,1 21,9 19,3 — 58,7
M—20. 119,0 26,8 92,,9 14,7 24,5 60,8 17,4 4,6 6,6 71,3
M—21. 3,0 3,0 — — -- - — — — —
M—23. 67,8 35,4 32,4 47,3 30,0 22,7 30,5 3,4 11,1 54,9
V— 9. 40,7 14,7 26,0 4,2 19,5 76,2 12,9 20,5 7,6 58.8
V—10. 42,6 27,7 14,9 8,7 34,2 57,1 16,8 32,9 — 50,3
V—11. 16,9 12,6 4,3 25,6 74,4 67,4 — — 32,6
V—12.* 19,8 14,6 5,2 100,0 — — 36,5 21,2 — 42,3
V—14. 17l,7 11,2 6,5 40,0 60,0 — 21,5 58,5 — 20,0
V—15. 63,1 31,1 32,0 39,1 20,3 40,6 85,2 — 10,9 3,9
V—16. 48,0 25,4 22,6 52,0 25,0 23!,0 66,8 33,2 —
* =  Fekvőt nem ért fúrások!

Földtani
vagyon

Mt

Kitermel
hető

vagyon
Mt

Ipari
vagyon

Mt

Ismeretes-
ségi

kategória

1976-ban
1981.

201 205 69 C2—Di

I. 31-én 393 412 207 C-2

A fúrásos kutatás mellett jelentősnek tartjuk 
laboratóriumunk földtani anyagvizsgálati ered
ményeit is. A fúrások makroszkópos leírásán 
túl, a különböző kőzettípusok részletes ásvány
kőzettani elemzése is elkészült. Külön gondot 
fordítottunk a telérkőzetek korszerű meghatá
rozására.

A terepi geológusok munkájához kapcsolód
nak a kőszéntelepek azonosításához szükséges 
palynológiai vizsgálatok, melyek kitérnek a 
terület kőszénképződési, ősföldrajzi viszonyai
nak megismerésére is. Eredménnyel kecsegtet 
a telepek nyomelemvizsgálata is. Az egy-egy 
nyomelem mennyiségén túlmenően, úgy véljük 
néhány telep specifikus nyomelemtársulása 
karakterisztikus. Bár a jelenlegi munkák első
sorban a nyersanyagkutatáshoz kapcsolódnak, 
nem hagyjuk figyelmen kívül a miocén fedő
képződmények korszerű feldolgozását és a fia
talabb jura időszaki képződmények vizsgálatát 
sem.

Barnakőszénkutatás a Dunántúlon

A tervidőszakban az „eocén programhoz” 
tartozó területeken (Nagyegyháza, Mány) 
eocén-, a Közép-Dunántúlon felső-kréta barna
kőszén-kutatást folytattunk. Kisebb mértékben 
eocén barnakőszenet kutattunk a balinkai szén
mező ÉK-i szélén, valamint Dudar és Jásd kö
zött. Legfontosabbak az „eocén program” kuta
tásai voltak. 1976— 77-ben a mányi terület rész
letes kutatási programja fejeződött be. 1977-ben 
Nagy egy házán, majd 1978-tól Mány on is meg
kezdődtek az aknatelepítést, víztelenítést meg

alapozó kőzetmechanikai—hidrogeológiai (akna
tengely) fúrások. Ezek a — műszakinak nevez
hető — kutatások igen pontos, gondos, jól szer
vezett műszaki-földtani munkát, makroszkópos 
feldolgozást és mintázást igényeltek.

Tervezői-kivitelezői újdonság volt, hogy a 
hidrogeológiai vizsgálatokhoz szükséges műsza
ki-kőzettani paramétereket magfúrások anya
gából határozták meg. Teljesszelvényű, nagy 
átmérőjű fúrólyukak szogáltak a hidrogeológiai 
vizsgálatok megvalósítására. A magfúrási ada
tok birtokában a csövezés, perforálás, reométe- 
rezés, geofizikai karotázs munkálatok már pon
tosan tervezhetők voltak.

Ezek a mindmáig folyamatban levő munkála
tok biztosítják az eocén-program leendő bányái
nak szállító- és légaknáinak, valamint egyéb 
mélylétesítményeinek földtani és hidrogeológiai 
megalapozását. A jó mintavételek, gondos hidro
geológiai mérések és a KBFI kőzetmechanikai- 
kőzetfizikai vizsgálati adatainak felhasználásá
val készülnek el ezek a létesítmények.

1976— 1980 között a dunántúli barnakőszén 
kutatására 131 fúráshelyen összesen 42 200 fm 
fúrást mélyítettünk 86— 100%-os magkihoza- 
tallal.

Barnakőszén-kutatás Észak-Magyarországon

A kutatás volumene 1976-ban 9100 fm/év 
volt, ami 1980 végére 23 500 m/évre növekedett. 
A kutatás megvalósítása célirányos és koncent
rált volt. A terület nagyságától és a pénzügyi 
lehetőségektől függően 1—2 év alatt a kitűzött 
feladatok meg is valósultak. Kivételt képez a 
Sajómercse—2 terület, ahol a kutatás az V. 
ötéves tervidőszakból áthúzódik a VI. ötéves 
terv időszakára is.

Több terület közül például a Sajómercse—2 
területen a részletes fázisú kutatás keretében 
eddig mintegy 15 000 m-t fúrtunk. Ennek ered
ményeként a földtani készletnövekedés 4000 t/m. 
Ez a tervidőszak kezdetéhez viszonyítva mint
egy 120%-os készletnövekedést jelent. A kész-
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letnövekedéssel egyidejűleg 7100 t/m földtani 
készlet került átminősítésre. Ez az utóbbi szám 
egyben az ismeretességi fok változását is 
mutatja.

Az újdiósgyőri területen ugyancsak részletes 
fázisú kutatás keretében 13 000 m fúrás került 
kivitelezésre. E kutatás eredménye 1600 t/m 
földtani készletnövekedés, ill. 3200 t/m átminő
sítés az V. ötéves terv időszakában.

További kutatás folyt Mátraalmáson, az 
északnyugati medenceperemen (Mikófalva), 
Tardona—Peresen és más területeken. Ezeken 
a helyeken földtani ismereteink növekedése 
mellett készletek átminősítésére is sor került.

Összefoglalva: az V. ötéves terv időszakában 
76 800 fm összvolumenű kutatás történt az 
észak-magyarországi miocén barnakőszén terü
leteken. Ennek eredményeként 830 t/m földtani 
készletnövekedés és 3700 t/m földtani készlet
átminősítés mutatható ki.

Lignitkutatás

A tervidőszakban a vállalat lignitkutatási 
tevékenysége is jelentős volt.

1976—77-ben a toronyi felderítő fázisú jelen
tés lezárására, összefoglaló jelentés elkészíté
sére, ezen belül a külfejtésre alkalmas terület
rész kiválasztására került sor. Ennek alapján az 
előzetes és részletes fázisú kutatás — beleértve 
a bánya előtervezési szintű talajmechanikai, 
széntechnológiai, hidrogeológiai, végső soron 
bányaföldtani adatok megszerzését is — 1978— 
1980-ban valósult meg a következő eredmény
nyel:

— produktív (műrevaló) terület: 49 km2
— lignitvagyon (kitermelhető): 530 Mt
— ismeretesség: több, mint 80% В kategó

riájú
— minőség: fé 6877 kJ/kg (1637 kcal/kg)
— műrevalóság: 1,28
— „in situ” értéke: 42,4 GFt
— telepíthető erőmű: 1800 MW 32 év idő

tartamra.
Lignitkutatás folyt 1977— 78-ban a Dunán

túlon a Hanságban (1976), Zalában (1977), So
mogy, Tolna és Fejér megyében. E kutatások 
terve a lignitkataszterre alapozódott. A tény
leges kutatás azonban nem követte annak jó 
alapkoncepcióját, hogy 5— 10 km-es hálózattal 
feltárják a dunántúli felső-pannóniai rétegössz- 
let reménybeli területeit.

A lignitkutatást korszerű kivitelezésben, az 
előfázis megkívánta részletes vizsgálatsorozattal 
(kémiai, ásvány-kőzettani, technológiai, nyers
anyag-minősítő, geofizikai, ritkafém és nyom
elem, őslénytani) készítettük el.

Ezek a vizgsálatsorozatok adatokat szolgáltat
tak építőipari (homok, kerámiai, agyag, kavics) 
nyersanyag előfordulásokra. Különösen a közép
dunántúli lignitkutatás volt e tekintetben ered
ményes, ahol kutatóink 11 indikációból Nagy
székely, Szabadhidvég, Kisláng, Kötcse és Lát- 
rány környékén külfejtésre alkalmas, jó minő
ségű kerámiai agyagra hívták fel az illetékesek 
figyelmét.

1976—1980 között a dunántúli lignit megku
tatására 321 fúráshelyen összesen 41 200 fm 
fúrást mélyítettünk.

Az észak-magyarországi lignitkutatás célja 
részben a IV. ötéves tervidőszakban megkez
dett kálkápolna—füzesabonyi terület felderítése 
volt. Emellett előkutatást végeztünk a cserhát— 
szerencsi öbölben és a Bodrog-közben újabb 
lignitelőfordulás megismerése érdekében.

Kápolna—Füzesabony területén a tervidő
szakban 178 db fúrás, azaz 29 180 m összvolu
menű kutatás történt. Vizsgálataink során meg
állapítottuk, hogy a lignittelepek a mátra— 
bükkaljai lignittelepes tagozat felsőpannóniai 
oszcillációs szakaszába tartoznak. A telepek azo
nosítása megoldott. 3533,9 Mt földtani vagyont 
tártunk fel, ebből a Ci és G> kategóriájú készlet 
1627,7 Mt.

Sikerült ezt a feltárt vagyont védelem alá 
helyezni, és a tervezett M 3-as autópálya nyom
vonalát úgy kijelölni, hogy az az államilag 
védett vagyont elkerülje.

Mintkét kutatási területen rutinszerűen vé
geztük a kompenzált gamma—gamma, neutron 
—neutron és szelektív gamma—gamma mérése
ket. Végig magfúrással mélyítettük a kutató
fúrásokat, amely lehetővé tette a laboratóriumi 
elemzések elvégzését is. Ezek ismerete egyrészt 
az ún. „területi függvények” megadásához, 
másrészt a geofizikai úton kapott eredmények 
ellenőrzéséhez szükséges. A területi függvények 
felállítása során pl. a füzesabonyi területre vo
natkozóan több, mint 5000 MEO adatot vizs
gáltunk.

Építőanyagipari kutatások

Vállalatunk tevékenységét színesítő, sok-sok 
érdekes geológiai feladatot jelentő munkálatról 
van itt szó. Ezek közül a két vállalat területén 
működő üzemek gazdaságos működése céljából 
végzett kutatásainkat emelem ki.

Az ÉSZAKKŐ tarcali üzemének termelési és 
gazdaságossági mutatóit a 3. ábra tartalmazza 
egy régebbi feldolgozásunk alapján. Feltűnő itt, 
hogy a földtani kutatások időszakát rendszere
sen követi a vállalati eredmény növekedése.

Az V. ötéves terv legnagyobb kutatása a 
Fogacs—Bercel-hegyi andezitkutatás, ahol 20 db 
fúrást 2429,40 hosszban mélyítettünk, bánya
szelvényezéssel, anyagvizsgálatokkal kiegészít
ve; majd a munkálatokat jelentésben foglaltuk 
össze. Eszerint zúzott kőnek alkalmas 204,285 
Et, „in situ” értéke 5107 millió Ft. A kutatás 
fajlagos költsége 0,06 Ft/t; műrevalósági mu
tató: 1,26.

A DÉLKŐ komlói andezitbányájának terüle
tén az 1977-ben megkezdett kutatások jelenleg 
is folynak, bár a kellő volumenű kutatás hiánya 
miatt ennek az üzemnek a helyzetét még így 
sem sikerült hosszú távra stabilizálni. Nehezíti 
itt a feladatunkat, hogy a kőbánya területe 
alatt szénbányászat folyik, ami nagy körültekin
tést igényel a geomechanikai viszonyok tisztá
zásánál.

A Dunántúlon a komlói andezitkutatáson kí-
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vül inkább az újszerű nyersanyagok kutatását 
illetően, mint a volumen tekintetében volt je
lentős változás a tervidőszakban: így pl. 1976- 
ban: alginit (olajpala) (Várkesző, Malomsok, 
Marcaltő); „földpátos homok” (Pécsvárad), 1977 
—78: üledékes kén kutatása folyt (Budajenő) a 
hagyományos mészkő-, gránit-, andezitkutatáson 
kívül. A tervidőszak második felében ezeknek a 
nyersanyagoknak kutatása minimálisra csök
kent.

3. Ábra

A Tarcali Kőbánya Üzem termelésének változása 
1968—1980 között

Műszaki földtani kutatások

Az OFKFV 1966 óta végzi a metró tervezé
séhez szükséges geológiai előkészítést, valamint 
az építéshez szükséges különféle műszaki fúrá
sok kivitelezését (az 1972 óta végzett munkákról 
ad tájékoztatást a 4. ábra).

Az V. ötéves terv időszakában 10 000 fm kü
lönféle fúrást mélyítettünk a metró építéséhez.

Az V. ötéves tervidőszaki tevékenységünkből 
kiemelkedő gazdasági jelentőségű az a szakmai 
továbblépés, amit a gyémántkoronás magfúrási 
mód és a karotázs mérések, laborvizsgálatok 
terén végrehajtott műszaki fejlesztések tettek 
lehetővé. Ugyanis —  ebben az időszakban — a 
földtani felépítés mellett már egyre részletesebb 
vizsgálati adatok birtokában felhívtuk a figyel
met az alagútépítési szempontból 'lényeges, 
geológiai adottságokból várható nehézségekre: 
a folyós homokra, vagy a töredezett kőzet
anyagú szakaszokra, kemény közbetelepülések
re, várható vízbeáramlások helyeire stb.

A metró részére mélyített közel félezer fúrás 
jelentős általános-földtani eredményt is hozott. 
Célszerű lenne ezeket a fúrásadatokat alaposan 
és mielőbb feldolgozni az 1985-re tervezett 
Neogén Világkongresszusra; megmentve így ezt 
a hatalmas ismeretanyagot a feledéstől.

Hidrogeológiai kutatás, vízellátást biztosító
kútfúrási tevékenység

Kiemelkedő jelentőségű volt az „eocén-prog
ramhoz” kapcsolódó vízmegfigyelő-hálózat kivi
telezése. Az eocén kőszénbányászat hidrogeoló
giai problémáinak megoldására tervezett 10 db

kutatófúrást, -kútcsoportot, vízmegfigyelő kuta
kat vállalatunk mélyítette 1978— 80-ban. Ezek 
közül kiemelkedő jelentőségűek a budapestiek, 
amelyek a gyógyfürdők vízellátását hivatottak 
biztosítani, esetleg pótolni. Különösen kedvező 
eredménnyel végződött két fúrás: a Közraktár 
téri, mely 1000 1/p 45 °C-os vizet és a Kvassay 
zsilipnél, amely 1300 1/p 45 °C-os vizet tárt fel. 
Ezek a fúrások számos új rétegtani eredményt 
is hoztak.

Vállalatunk az V. ötéves terv időszakában is 
közreműködött fontos vízellátási problémák 
megoldásában. Ezek közül kiemelkedő jelentősé
gűek azok a munkák, ahol új technológiák beve
zetésével, csak nagy átmérőjű kúttal lehetett a 
vízellátási gondokat megoldani.

Közismert, hogy a Bakony térségében a 
bauxitbányászat folytán jelentős karsztvízszint- 
süllyedés állt elő. Emiatt került sor a Pápai 
Vízmű tapolcafői forrásainál nagy mélységű, 
nagy átmérőjű kutak építésére. Ezek jól sike
rültek, reményt adva arra, hogy a lesüllyedt 
vízszintű területek vízellátása megoldható lesz.

Miskolc város jobb vízellátásához nagy kapa
citású víznyerő területeket kellett kialakítani. 
Ebben szakembereink, fúrósaink jelentős mun
kát végeztek. így pl. a sajóládi vízműnek 1 m 
átmérőjű, 40 m mélységű termelőkútjai 1974— 
78 között készültek el, de a kutatások jelenleg 
is folytatódnak. Érdemes megemlíteni, hogy az 
„OFKFV-technológiával” készült kutak telje
sítménye meghaladja a 10 000 m3/napot, ami 
egy 5000 fős település vagy egy közepes üzem 
napi vízigénye.

Egyéb kutatási feladatok

Sokféleségében széles skála ez, amelyből 
kuriózumként kiemelem a bauxitkutatást.

A tervidőszak első felében az OFKFV csak 
szórványosan és kis volumenben, elsősorban az 
„eocén program” területén (Nagyegyháza, 
Mány, Csordakút) végzett bauxitkutatást. 1979 
— 80-tól kezdődően már komolyabb feladatot 
vállalt a bakonyi bauxitterületeken, ipari meg
bízásként. Először csak a karsztvízfigyelő kút
hálózat építőjeként, majd a halimba—nyírádi 
területen e feladat mellett, a bauxitkutatásba 
is bekapcsolódott 1980-ban közel 20 000 fm 
kutatófúrással.

Felkészülésünk a VI. ötéves tervidőszakra

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
az elmúlt évben a vidéki ipari centrumokban 
tartott földtani tanácskozásokon is résztvehet- 
tem, így a VI. ötéves terv földtani feladatainak 
kialakulását figyelemmel kísérve mondhatom, 
hogy az az elmúlt ciklusban megalapozott ered
ményekre épül, nagyrészt folytatása az elkez
dett munkának.

Vállalatunk az elmúlt időszakban szakembe
reinek továbbképzésével, a vizsgálati módszerek 
modernizálásával, a géppark felújításával folya
matosan készült fel a VI. ötéves tervidőszakra
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is. Emellett szükségesnek tartom a VI. ötéves 
földtani terv jelenleginél konkrétabb változatá
nak kidolgozását is.

Nekünk csak a terv konkrét változatának is
meretében lenne szabad gépparkfejlesztést 
vagy módosítást végrehajtani. Ez vonatkozik a 
munkagépek választékának kialakítására, a ka
pacitás nagyságára is; hiszen a mindenki által 
ismert szabályzók működése kegyetlenül megto
rolja, ha a vállalat feleslegesen hajt végre beru
házást, gépei kihasználhatatlanná válnak! A 
másik probléma a hirtelen támadt igény kielé

gíthetetlensége. A kapacitásnövelés személyi és 
tárgyi feltételeinek kialakítása folyamatos, terv
szerű előkészületet igényel.

Hangsúlyoznom kell azt is, hogy a kutatóknak 
is idő kell a kutatási tervek előkészítésére, az 
előző ismeretek átértékelésére, hogy a „beruhá
zások” — hiszen végül is a bányanyitást készít
jük elő —  jól elkőkészítettek legyenek. Nem. 
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az 
indikációk csökkennek, és hogy a „találati való
színűség” ne csökkenjen, alaposabban kell fel
készülnünk a kutatási feladatokra. Rendkívül

26



gazdaságtalannak tartjuk anyagi és szellemi ér
telemben egyaránt 1^-1- terület túlságosan szét
tagolt kutatását. Rengeteg felesleges költség 
vész így el, az utak kiépítésével, mezőgazdasági 
károk térítésére stb.)

Az összehangolt tervezés, fejlesztés viszont 
oda-vissza alapon kölcsönhatást kell, hogy je
lentsen, felesleges kapacitásokat nem szabad 
létrehoznunk, a meglévőt jobban kell kihasz
nálni, említem ezt azért is, mert a tervben a 
munkák kivitelezői nem szerepelnek, így a fel
készülés nyilván vagy hiányos lesz, vagy pár
huzamos, kitöltetlen kapacitás jöhet létre.

Mivel ezek az igények változóak területileg, 
mélységben, nyersanyagban egyaránt, a specia
lizált üzemek, ill. vállalatok létesítése helyett az 
eddigieknél jobban ki kell használni a komplex
kivitelezésre, sokoldalú hasznosításra alapított 
vállalat előnyeit. A VI. ötéves tervre a Központi 
Földtani Hivatal dokumentumai ismeretében 
kíséreltünk meg felkészülni, a fenti meggondo
lásokat figyelembe véve. Természetszerűleg 
komplex módon, földtani, geofizikai, anyag- 
vizsgálati, értékelési vonatkozásban egyaránt. 
Kísérletet teszünk tevékenységünknek fizető
képes külföldi területre való kiterjesztésére.

Az V. ötéves terv már bizonyította, de a VI. 
ötéves terv célkitűzései parancsolóan előírják az 
elkülönült szervezetek kutatóinak szorosabb 
együttműködését. A tanulságok alapján indo
kolt, hogy szervezett, a kutatás céljában gazda
ságilag is érdekelt társulások jöjjenek létre.

A feladatok konkrét meghatározását folyama
tosan ellenőrzött, korrekt szakmai tevékenység 
kell, hogy kövesse, felelős személyi irányítással. 
Ilyen keretek között biztosítható lenne, hogy 
megfelelő rangot kapjon a fúrásnál vagy a bá
nyákban dolgozó geológusok soha nem pótol
ható makroszkópos leírása, terepi megfigyelései. 
Ezek hiányosságai csak milliós költségekkel pó
tolhatók —■ vagy korrigálhatok, nem is szólva a 
hibás következtetések vonzatairól.

Meglévő lehetőségeink — elsősorban szelle
miekre gondolok -— együttműködéssel fokoz
hatok, de csak a kölcsönös megbecsülés és érde
keltség alapján.

Az említett, most rendezetlennek tűnő kérdé
sek felvetése ellenére biztosak vagyunk abban, 
hogy a terv célkitűzéseit valóra váltjuk, így

— a tervciklus végére a bányatervezőkkel 
együtt fogunk már a máza—váraljai terü
leten dolgozni, különben a kokszprogram
ban tervbevett 900 ezer tonnás koncent-

rátum-előállítás nem lesz tartósan bizto
sítható,

— a borsodi területen a nagykapacitású bá
nyaüzemek pótlására szolgáló kutatások a 
várt eredménnyel zárulnak majd,

—  a nógrádi és ajkai területeken tervbevett 
„felderítés” reméljük biztosítani fogja a 
bányászat jövőjét,

—  a lignitkutatások sorában a füzesabony— 
kápolnai előzetes fázisú kutatást ütemesen 
folytatjuk,

— tevékenységünk továbbra is sokrétű ma
rad, komplexitásunkból mit sem veszítve 
vállalatunk szakmai—gazdasági színvonala 
az elvárt mértékben fog javulni.

Összefoglalva a VI. ötéves terv kőszénkutatási 
feladatait: erőinket

1. a működő aknák ásványvagyonának bő
vítésére;

2. az új területek bányatervezésre alkalmas 
szintű megkutatására;

3. új lelőhelyek federítésére fordítjuk.
Miután munkánk nagyobbik része majdani 

bányanyitásokat előkészítő tevékenység, szoros 
kapcsolatban állunk a bányavállalatokkal, a bá
nyászatban dolgozókkal; így a befejezéshez kö
zeledve — megemlítem, hogy a kölcsönös meg
becsülés, és egymás hivatásának fokozottabb 
elismerése szükséges a bányász-szakemberek 
és a földtan művelői között is ! Mi, magunk 
között nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 
nyersanyagokat mi fedezzük fel, sokszor azt is, 
hogy egy-egy kőzetfajta milyen célra alkalmaz
ható. Azt azonban tudjuk, hogy „találatunk” 
használati értékké a bányászok—bányamérnö
kök veszélyes és fáradságos munkájával válik. 
De azt is tudomásul kell venni, hogy az előre 
megvásárolt bányagépekhez nem tudunk széles 
frontfejtésre alkalmas, tektonikamentes telepe
ket biztosítani és a mecseki törvegyűrt geológiai 
szerkezetek meredek telepei is objektív valósá
gok. A földtani kutatást úgy kell végeznünk, 
hogy az a bányászat tervezési igényeit magas 
fokon ki tudja elégiteni. De ezt a társszakmának 
is igényelni és használni kell!

Az V. ötéves terv kiemelkedő földtani ered
ményeit az a szakembergárda produkálta, ame
lyik az új perspektívák láttán, szakmai hitét 
visszanyerve, erejét megfeszítve dolgozott, és 
reméljük, hogy munkájuk alapján, a bányásza
tot megalapozó tevékenység elismerése sem 
késik sokáig.
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