
— A gazdaságirányítás folyam atban lévő fej
lesztése keretében arra törekszünk, hogy az 
iparirányítás elvi jellegű legyen, az állami 
akarat érvényesítését a vállalati tevékeny
séghez kötődő gazdasági szabályozók közve
títsék a kutató-term elő vállalatok részére.

E témakörhöz kapcsolódóan előkészítés alatt 
áll a kutatás-finanszírozás és az érdekeltségi 
rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, 
hogy a földtani kutatás ráfordításai közvetlenül 
jelenjenek meg a bányászati ráfordítások között, 
s így az állami szabályozók hatékonyabban ösz
tönözzék a kutató- és term elővállalatokat a ku
tatási költségekkel és az ásványvagyonnal való 
takarékosabb gazdálkodásra.

KEDVES ELVTÁRSAK !

Olyan időpontban tanácskozunk a földtani 
kutatás középtávú feladatairól, amikor a Távlati 
Népgazdasági Terv kialakításán munkálkodunk. 
Ebben az ásványi nyersanyagpolitika helyes 
meghatározásának, ezenbelül a nyersanyag- 
kutatás stratégiájának nagy jelentősége van.

Kérem, hogy szaktudásukkal, ebben a felfo
gásban segítsék elő a földtani kutatás eredm é
nyeiben érdekelt főhatóságok és vállalatok m un
káját, biztosítsák a tudomány és a gyakorlat 
összeforrottságát, a rendelkezésre álló szellemi 
és anyagi kapacitás legfontosabb feladatokra 
való koncentrálását, valam int a rövid- és hosz- 
szú távú népgazdasági igények megfelelő össze
hangolását.

Azt gondolom, hogy ezzel a mai ankéttal lé
nyegében lezárul a VI. ötéves földtani kutatási 
terv előkészítése. Mindez nagym értékben elő
segítheti, hogy a végső egyeztetés alapján vé
gül is jó terve legyen az országnak, és világos, 
feladatai a ku tatást végző vállalatoknak. Azt 
kívánom a földtani kutatás m inden dolgozójá
nak, hogy ezen jó terv  birtokában érjenek el 
újabb jelentős eredm ényeket az energiahordo
zók, az ércek, az ásványbányászati nyersanya
gok és az építőipari nyersanyagok ásványvagyo- 
nának növelésében, valam int a földtani kutatás 
egyéb területein. Nélkülözhetetlenül szükséges 
mindez a párt és a korm ány célkitűzéseinek 
megvalósításához, hogy „az eddiginél fokozot
tabb m értékben támaszkodhassunk hazai term é
szeti erőforrásainkra” .
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A bauxítkutatás eredményei az V. ötéves tervben 
és feladatai a VI. ötéves terv folyamán

DR. BÁRDOSSY GYÖRGY, 
a M agyar A lum ínium ipari Tröszt főgeológusa

Az V. ötéves terv bauxitkutatásának ered
ményei.

A  kutatási koncepció ismertetése

A  buxitkutatás V. ötéves terve eredetileg 423 
em fúrásos ku tatást irányzott elő. A bauxitbá
nyászat m egnövekedett igényei m iatt a tervidő
szakban jelentős fejlesztés következett be a 
Bauxitkutató Vállalatnál, m elynek eredm énye
ként 1976. évi kapacitása m egduplázódott; fej
lesztésére 210 M Ft-ot költöttünk.

A kutatási koncepció a kutatási kapacitás na
gyobb részét a nyírádi és az iharkúti előfordulás 
m egkutatására összpontosította, ahol jóminősé
gű, olcsón feldolgozható bauxit k im utatására 
volt rem ény. További feladat volt a bakony- 
oszlopi bauxitelőfordulás kutatása, valam int az 
iszkaszentgyörgyi előfordulás perspektíváinak 
lehetőleg minél teljesebb tisztázása.

Jelentős erőket irányzott elő a terv  az előző 
években kissé elm aradt elő- és felderítő ku ta
tásra. Ezen belül külön hangsúlyt kapott a se
kély, külfejtésre alkalmas terü letek  felkutatása.

A  kutatási terv teljesítése

A nagym érvű kapacitásfejlesztés következté
ben a B auxitkutató Vállalat az eredetileg te r
vezett 423 em helyett 484,7 em -t teljesített, sőt 
1980-ban alvállalkozóként az OFKFV további 
18,7 em bauxitkutató  fúrást végzett, ami együt
tesen 503,4 em -t te tt ki.

A B auxitkutató Vállalat által kivitelezett fú
rások legfontosabb param étereit az' 1. táblázat 
szemlélteti. A M agyar Alum ínium ipari Tröszt

az V. ötéves tervben 1121,5 M Ft-ot költött 
bauxitkutatásra (az OFKFV fúrásait is beleszá
mítva). Ez a hatalm as összeg azonban m egté
rült, m ert összesen 19 Mt ipari bauxitvagyon 
kim utatására kerü lt sor. A tervidőszak első 3 
évében a Központi Földtani Hivatal finanszí
rozta a Nagyegyháza és Csordakút térségében 
végzett bauxitkutatást 26,8 em összterjedelem- 
ben. 1980-ban a KFH saját kivitelezésben (al
vállalkozó MÉV) 7,5 em bauxitkutató fúrást 
végeztetett a csordakúti előfordulás területén, 
27,9 MFt összköltséggel.

A kutatás m űszaki hatékonyságát a fúrási te r
melékenység adatai szem léltetik (1. táblázat). 
A term elékenység évről évre növekedett és az 
V. ötéves terv  átlagában 461 m /berendezés/hó 
volt, szemben a IV. ötéves tervidőszak 426 m/ 
berendezés/hó átlagával. A növekvő árak elle
nére a fúrási önköltség nem em elkedett és 1386 
Ft/m  tervidőszaki átlaga igen kedvező.

A fúrási produktivitás az egyes években ter
mészetesen ingadozott, átlaga 38 t/m . Ez bár ke
vesebb az előző tervidőszakénál (62 t/m), de még 
mindig igen kedvező szám. A fajlagos kutatási 
ráfordítás 59 F t/t volt a tervidőszak átlagában. 
Ez a szám a bauxit jelenlegi árának (950 Ft/t) 
5% -át képezi.

A tervidőszak alatt összesen 4991 db fúrás 
m élyült, a fúrási átlagmélység tehát 100,7 m. Ha 
figyelembe vesszük, hogy a fúrási folyóméter kb. 
20% -a esett fekü fúrásra, akkor jól szembetűnik 
az hogy milyen tudatosan a sekély területekre 
összpontosítottuk kutatásainkat.

Jelentős hatékonyság-növekedést értünk el — 
a műszaki és a földtani szolgálat összehangolt 
erőfeszítéseivel — a fekü fúrás arányának opti
malizálása terén. Míg 1977-ben még a lefúrt 
összfolyóméter 28,1%-a esett felcüfúrásra, addig 
1980-ban az m ár csak 15,3%-ot te tt ki.

1. sz. táblázat

A Bauxitkutató Vállalat által megvalósított földtani kutatás főbb adatai

1976 1977 1978 1979 1980
V. ötéves 

tervidőszak 
átlaga, ill. 

összege

Felkutato tt új ism ert 
bauxitvagyon (ipari) Mt 1,4 4,6 3,4 4,7 4,2 2  18,3
F úrás mennyisége Km 52,3 104.8 102,2 110,6 114.8 2  484,7
Elő- és felderítő  kutatás aránya %

m/ber.hó
40 29 43 40 27 36

Fúrási term elékenység 332 483 452 490 523 461
K utatási ráfordítás M Ft 130,3 219,0 221,1 254,3 259,2 2  1083,9
Fúrási produktivitás t/m 27 44 33 42 37 38
Fajlagos ku tatási ráfordítás F t/t 54 48 43 33 51 44
Fúrási önköltség Ft/m 1513 1245 1463 1431 1346 1386
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