
A fúrások magkihozatala a bauxitból 97% 
volt, messzemenően kielégítve a m intavételi 
igényeket.

Az elő- és a felderítőkutatás aránya a tervidő
szak átlagában 36% volt, ami jóval több a IV. 
ötéves tervidőszak átlagánál (11%).

Földtani eredm ények

Az egyes bauxitelőfordulásokon a tervidő
szakban lem élyített fúrásokat, valam int a kuta
tás produktivitását a 2. táblázat szemlélteti.

2. sz. táblázat

K utatási terü let Lem élyült 
em '

fúrások
db

K utatási 
produkti

v itás t/fm

Nyirád 199,3 1469 30,4
Halim ba—Szőc 6,1 94 69.6
Iharkú t—Ném etbánya 129,2 1728 55,7
Bakonyoszlop—D udar 85,0 688 133,7
Fenyőfő 2.4 34 7,1
Iszkaszentgyörgy 39,2 583 38,8
Guttam ási—Isztim ér 5,3 81 11,5
Vértes-hegység 5,7 137 39.0
Tükrösm ajor 
Nagyegyháza—

4,4 19 46,4

Csordakút 26,8 158 25,9

Mennyiségi produktivitás szempontjából két
ségkívül a Bakonyoszlop térségében végzett ku
tatás volt a legsikeresebb, am it azonban némileg 
leront az itteni bauxit közepes minősége (átla
gos modulus 5,5). Az előforduláson kijelölt 1. 
bányászati koncentráció területén  13 db bauxit- 
telepet sikerült kim utatni és ezek hálózatos, 
részletes kutatása is igen előrehaladt.

Következő legproduktívabb kutatásunk Ihar
kút—Ném etbánya térségében folyt, ahol a jó 
mennyiségi eredm ényen tú l a bauxit minősége 
(átlagos modulus 9,6) és felszínhez való közel
sége is igen kedvező. Jellemző a m unka inten
zitására, hogy az 1976-ban zárójelentéssel á t
adott II. sz. lencse külfejtéses kiterm elése 1977- 
ben kezdődött meg; az 1978-ban átadott 1. bá
nyászati koncentráció 5 bauxittelepe közül pedig 
jelenleg m ár 4 telep külfejtéses term elése folyik.

A tervidőszakban a legnagyobb volumenű 
m unkát Nyirád térségében végeztük. Az előfor
dulás jelentős jóminőségű bauxitvagyona m iatt 
a bauxitbányászat szám ára kiem elt fontosságú. 
Ezért 1979-ben a BKV-val és a Bakonyi Bauxit
bánya Vállalattal közösen tanulm ányt készítet
tünk, melyben felm értük az előfordulás teljes 
m egkutatásához még szükséges fúrásm ennyisé
get, valam int a bányászat fejlesztésének lehető
ségeit. Mint ismeretes, a terü let nagy vízveszé
lyessége m iatt a bányászat i tt  az aktív vízszint- 
süllyesztéssel vízm entesített területrészeken fo
lyik. Jelenlegi ism ereteink szerint az engedé
lyezett maximális vízemelés (350 m 3/perc) mel
le tt legfeljebb a +  О-ás szintig tud juk  a bauxitot 
kitermelni. Ezért a kutatásainkat a tervidőszak
ban a +  0 szint feletti területrészekre összpon
tosítottuk.

A nagyszámú részletes fúrás eredm ényeként

a tervidőszak során öt részterület került záró- 
jelentéssel átadásra. Közülük legfontosabbak a 
tüskésm ajori (Deáki 4.) és az izamajori 3. 
bányászati koncentráció területének átadása 
volt. Csabpuszta térségében, ahol egymás fe
lett két bauxitszint hélyezkedik el szenonkorú 
rétegek által elválasztva, különösen a tervidő
szak második felében volt eredm ényes a bauxit- 
kutatás. I tt több külfejtésre alkalmas bauxittele- 
pet is k im utattak  a fúrások.

Iszkaszentgyörgy térségében a korábban á t
átadott Bitó II. telep halastavak alatti részének 
kutatása tö rtén t meg. Felderítő kutatás indult 
1978-ban az előforduláshoz D-ről csatlakozó te
rületrészen és sikerült i tt  egy külfejtésre alkal
mas bauxittelepet kim utatni. A BKV gyors, 
céltudatos m unkájának eredm ényeként a kuta
tás 1980-ban lezárult. A zárójelentés elkészült 
és jelenleg m ár a külfejtés letakarítása folyik.

Sajnos Iszkaszentgyörgy tágabb környezeté
ben a felderítő kutatás eddig nem hozott külö
nösebb eredm ényt. Az eocén védőrétegek le
pusztulása m iatt a D-i, DK-i és DNy-i előtérben 
nem is szám íthatunk érdemleges bauxittelepek 
jelenlétére. Az É-i és ÉK-i oldalon viszont (Fe
hérvárcsurgó, M agyaralmás) a földtani kilátások 
kedvezőbbek. Itt a kutatás még csak kezdeti 
stádium ban van.

A Vértes-hegységben végzett felderítő- és 
előkutatás nem já rt a rem élt eredm énnyel az 
eocén képződmények nagyfokú lepusztultsága 
m iatt. Egyedül a G ánt községtől DNy-ra levő 
tektonikus árokban, valam int Csákberénytől 
DK-re, a hegység előterében találtak  a fúrások 
bauxitot.

A tervidőszak első három évében állami költ
ségvetési keretből végzett komplex bauxit- és 
kőszénkutatást a BKV Nagyegyháza és Csorda- 
kú t térségében. A bauxit kova-modulus szem
pontjából igen jó minőségű, de gyakran erősen 
szennyezett sziderittel, szulfid és szulfátkénnel, 
szerves anyaggal.

Az 1979— 80-ban Csordakút térségében a 
MÉV által kivitelezett kutatás igen sikeres volt 
és egy nem várt nagyságú bauxitlencsét m uta
to tt ki a jelenlegi szénbányától ÉNy-ra. A BKV 
látta  el a kutatás bauxitföldtani dokum entá
cióját és anyagvizsgálatát.

Felszíni bauxitkutató  tevékenységünk végter
mékei a kutatási zárójelentések, melyekkel egy- 
egy m egkutatott előfordulást bányatervezésre 
és beruházásra átadunk. Az V. ötéves tervidő
szakban a BKV 10 zárójeleiítést készített, me
lyek közül a legjelentősebb az 1978-zan elké
szült Iharkú t—Ném etbánya 1. bányászati kon
centráció és az 1979-ben elkészült Nyirád tüs
késmajori bányászati koncentráció zárójelentése. 
A tervidőszakban összesen 12,8 Mt földtani 
bauxitvagyon került zárójelentéssel átadásra 9,7 
átlagos modulussal. Pozitívan értékelhető, hogy 
az ism ert földtani vagyon átlagánál (6,1 modu
lus) jobb minőségű ez a bauxit, amelynek a ku
tatását a tervidőszakban befejeztük. Negatív 
viszont az a tény, hogy az átadott bauxitvagyon 
kevesebb, m int am ennyivel a tervidőszak so
rán  term elés és term elési veszteség révén a 
bauxitvagyon csökkent.
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A felszíni fúrásos kutatáson kívül a két 
bauxitbányavállalat a külfejtésekben és a m ély
művelésekben az alábbi volumenű term elési 
ku tatást végezte (km):

V állalat 1976 1977 1978 1979 1980
V. ötéves 

tervid. 
ossz.

Bakonyi
B auxitbánya
V állalat 26,5 26,2 22,2 29,5 33,7 138,1

F ejér megyei 
B auxitbányák 16,0 18,6 21,1 15,8 17,1 88,1

B auxitbányák
összesen: 42,5 44,8 43,3 45,3 50,8 226,7

Ez a tervszerűen telep íte tt term elési kutatás 
tette  lehetővé azt, hogy a bauxitbányák kívánt 
minőségű bauxitot term elhessenek, továbbá je
lentősen hozzájárult a term elési veszteségek 
csökkentéséhez. Itt említem meg, hogy a bánya- 
vállalatok és a MAT Központ összehangolt in
intézkedései következtében 1978 óta a term elési 
veszteség fokozatosan csökken.

1978 1979 1980
% % %

M élyművelések 28,7 28,6 27,9
Külfejtések 13,1 5,6 2,5

Bauxitbányászat összesen 26,7 25,1 23,6

Az elm últ ötéves tervidőszakban a bauxitbá
nyászat vízvédelme érdekében kiem elt vízmeny- 
nyiség további 20% -kal növekedett (400 
m 3/min), ami m ár a Dunántúli-középhegység bá
nyászati vízemelésének kétharm adát teszi ki. 
A főkarsztvízrendszer egyensúlyának megbon
tása és a növekvő depressziós terek  környezeti 
hatásának vizsgálatában súlyponti szerepet ka
pott a nyírádi vízkivétel és a Hévízi tóforrás 
összefüggésének kutatása. A VITUKI koordiná
lásában végzett m unka eredm ényeképpen az 
Országos Vízügyi H ivatal állásfoglalása 350 
m 3/m in-ben m axim álta a Nyirádon kiemelhető 
vízmennyiséget. Jelenleg ennek figyelembevé
telével vizsgáljuk a nyirádi bauxitbányászat 
további fejlesztéséhez javasolt vízvédelmi mód
szerek alkalmazási lehetőségeit.

Ezen túlm enően a tervidőszakban jelentősek 
voltak még a Kincsesbányán kiépítés alatt álló 
Bitó II. bánya fekü- és fedővízvédelmének meg
oldása érdekében végzett vizsgálatok.

Mind a vízvédelmi megoldások kiválasztása és 
alkalmazása, m ind a víztelenítés környezeti ha
tásának figyelemmel kísérése, az esetleges károk 
megelőzésére, elhárítására teendő intézkedések 
szem pontjából alapvető fontosságú volt a 
bauxitbányászat körzetében szükséges vízszint- 
észlelő rendszer fenntartása, bővítése és üzemel
tetése. A Dunántúli-középhegység egészét be
hálózó megfigyelőrendszer keretében jelenleg

132 helyen végezzük a karsztvízrendszer szint
változásainak rendszeres megfigyelését.

Tanulságok

A tervidőszak m unkáját értékelve egyértel
m űen m egállapíthatjuk, hogy a bauxitkutatás 
kapacitásfejlesztése indokolt és szükséges volt. 
A bauxitkutatás ugyan utolérte a bányászati 
beruházások igényeit, biztosítani tudja a bányá
szat folyamatosságát, de az óhajtott választék
biztosítást még nem érte el. Pedig ugyanakkor, 
amikor szűkölködünk beruházási javakban, kel
lene a bauxitkutatásnak választási lehetőséget 
nyújtani különböző beruházási lehetőségek kö
zött. Ez az egyik fő tanulság, amit a VI. ötéves 
tervre vonatkozóan le kell vonnunk.

Pozitív tanulság a bauxitkutatás igen magas 
m űszaki és földtani színvonala; pozitív ered
mény a felszíni geofizikai módszerek nagyfokú 
és magas színvonalú alkalmazása. Ki kell emelni 
az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet szerepét.

E lm aradtunk a bányageofizikai módszerek 
kifejlesztésében. M élyműveléseinkben a bánya
geofizika alkalmazása még teljesen megoldatlan, 
külfejtéseinkben is csak a legutóbbi időben 
m utatkoznak az első biztató eredm ények — ez 
is az ELGI-nek köszönhető.

Egyik legfőbb negatív tanulságként értéke
lem a term elési kutatás helyzetét. Jelentőségét 
hosszú éveken át sem a MAT, sem a főhatósá
gaink nem ism erték fel. Ma ezen a téren örven
detesen megváltozott a szemlélet. A két bánya- 
vállalat nagy erőfeszítéseket te tt a termelési 
kutatás fokozására. A Fejér megyei Bauxitbá
nyák például önjáró fúrógépet állított össze cél
szerűen vásárolt alkatrészekből, m ellyel külfej
téseink term elési ku tatását nagy hatékonyság
gal végzik. A mélyművelésű bauxitbányák fú
rógépállománya viszont erősen elhasználódott 
és korszerűtlen. Ezen a téren sürgős intézkedé
sekre van szükség!

Bauxitvagyonunk bányászati előkészítése 
szempontjából nyugtalanító, hogy nem sikerült 
a tervidőszakban rendezni a nagyegyháza—csor
dakúti kom plex bauxit- és kőszénkutatás kérdé
sét. Az itteni bauxitra a m agyar alumínium- 
iparnak szüksége van; a nagyegyházi bauxit 
1985-től kezdve term elési sorainkban szerepel. 
Ugyanakkor az előfordulás a bauxitra csak elő
zetes szinten van m egkutatva. Ilyen m egkuta- 
tottság m ellett aligha lehet ezt a bauxitot ko
moly m űszaki nehézségek nélkül kitermelni. 
Csordakúton a kőszéntermelés előrehaladásával 
nem ta r t  lépést a bauxitkutatás. Feltétlenül tisz
tázni kell rövid időn belül főhatósági szinten a 
m unkák elvégzését, finanszírozását és biztosítani 
kell az ehhez szükséges kutatási kapacitást.

Hasznos volt, hogy 1979-től á tvettük  az or
szágos bauxitvagyon-m érleg készítését a KFH- 
tól. Ez részben teherm entesítette a KFH-t, rész
ben a saját számítógépen való feldolgozás na
gyobb rugalmasságot, gyorsaságot és részletessé
get biztosított.
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Feladataink a VI. ötéves tervidőszakban

A z alumíniumipar
Központi Fejlesztési Programjának
földtani megalapozottsága

A MAT 15 évre szóló fejlesztési elképzeléseit 
az 1970-ben kidolgozott Központi Fejlesztési 
Program  tartalmazza. A program ot 1976-ban, 
m ajd 1980-ban korszerűsítették és ezt a Minisz
tertanács — az Állami Tervbizottság javasla
tára — az elm últ évben jóvá is hagyta. A kor
szerűsített változat 1990-ig határozza meg a fej
lesztési előirányzatokat és messzemenően figye
lembe veszi az alum ínium ipar nyersanyagbázisát 
képező bauxitvagyon m ennyiségét és minősé
gét.

A Központi Fejlesztési Program  bauxitterm e- 
lési előirányzatait alapul véve, ism ert bauxitva- 
gyonunk 31 évre, rem énybeli bauxitvagyonunk 
D| és D‘2 kategóriájú része pedig további 17 évre 
biztosítja a bauxittal való ellátottságot.

Gondot okoz, hogy ism ert ipari bauxitvagyo- 
nunknak csak 39% -a a működő és épülő bányáké. 
A m egkutatott területek  17%-os arányát sem 
tartjuk  kielégítőnek.

Kutatási koncepciónk

K utatási koncepciónk alapvetően a Központi 
Fejlesztési Program  célkitűzéseihez igazodik:

— olyan kutatófúrási volumen biztosítása, 
amelynek segítségével a tervidőszak végéig több 
bauxitot lehet kim utatni, m int am ennyivel a 
vagyon a term elés és a term elési veszteség 
révén csökken. Ugyanezt kell elérni a zárójelen
téssel átadásra kerülő vagyonnál is;

— a kutatásokat a jó minőségű bauxitot ígérő
és kis mélységű — részben külfejthető — elő
fordulásokra kell összpontosítani. Ezen belül 
elsőrendű feladat a nyírádi előfordulás bauxit 
perspektíváinak minél teljesebb tisztázása, to
vábbá az Észak-Bakony három nagy bauxit- 
előfordulásának (Iharkút—Fenyőfő-—Bakony-
oszlop) továbbkutatása;

— rem énybeli bauxitterületeinken elő- és fel
derítő kutatás végzése új ipari bauxit-előfordu- 
lások kim utatására, elsősorban a K eszthelyi
hegység ÉK-i előterében, Sümeg, A jka—Város- 
lőd és Bakonybél—Zirc—Bakonyoszlop térsé
gében.

A kutatási terv ismertetése

A  VI. ötéves tervben a m agyar alum ínium - 
ipar saját finanszírozásában kb. 600—700 em 
bauxitkutató fúrás lem élyítését tervezi. K utatási 
volum enünket tehát az előző tervidőszakhoz 
képest is lényegesen növelni kívánjuk.

A kutatások eredm ényeként 29,4 Mt új föld
tani vagyon kim utatását rem éljük, m elynek kb. 
70%-a lesz a m űrevaló-kiterm elhető. A terv 
időszak átlagában tehát földtani vagyonra 42 t/m

fúrási produktivitással számolunk. Ez azért k i
sebb az V. ötéves tervidőszak átlagánál, m ert a 
kutatások előrehaladásával egyre bonyolultabb 
helyzetű, nehezebben m egkutatható területeken 
folytatódik a bauxitkutatás.

Az elő- és felderítőkutatás aránya átlagosan 
30% lesz, némileg kevesebb, m int az előző terv 
időszakban. Ezt az indokolja, hogy lényegesen 
fokozni kívánjuk a VI. ötéves tervidőszakban 
zárójelentéssel átadható bauxitvagyon m ennyi
ségét. Csordakúttal együtt 11 zárójelentés el
készítését tervezzük kb. 35 Mt összterjedelem- 
mel. Közülük legfontosabbak az iharkút—né
m etbányái 2. koncentráció (1982), N yirád—Tüs- 
késmajor-észak (1982), Csabapuszta—K istár- 
kány-puszta (1984), Bakonyoszlop I. koncent
ráció (1984), Fenyőfő 2. koncentráció (1985). Ez 
közel háromszorosa az V. ötéves tervidőszakban 
átadott bauxitvagyonnak. Folytatódik az elő- és 
felderítő kutatási program ok készítése rem ény
beli területeinkre. Itt is azt szeretnénk elérni, 
hogy minél több terü lete t fedhessünk le kutatási 
programokkal. Ezáltal nagyobb áttekintést nye
rünk  és a fúrási kutatás m egindítására valóban 
a legkedvezőbbnek ígérkező terü lete t választ
hatjuk  ki. E célunk elérésében a KFH kutatási 
főosztályától hathatós segítséget kaptunk.

Műszaki színvonalunk fejlesztése céljából 
folytatjuk hagyományos fúróberendezéseink le
cserélését korszerű W irth-berendezésekre. 1981- 
ben elkészül a BKV új kutatófúrási telephelye 
Bakonyszentlászlón, az Észai-Bakonyra terve
zett kutatások ellátására.

Fejleszteni kívánjuk a fúrásgeofizikai („karo- 
tázs”) méréseket, m egkezdjük a m érések terepi 
digitális mágnesszalagos jelrögzítését és a terepi 
kisszámítógép használatát.

A felszíni geofizikai m éréseket továbbra is az 
ELGI végzi szám unkra, ezen túlm enően pedig 
új m érési módszereket is kifejleszt a bauxitku
tatás sajátos földtani adottságainak megfelelően. 
A felszíni geofizikai m éréseket sekély kutatási 
területeinkre kívánjuk összpontosítani, ahol a 
leghatékonyabban tud ják  segíteni a fúrástele
pítést (pl. ih arkú t térsége, az Északi-Bakony és 
a nyirádi sekély területek).

A  vízföldtani kutatás fő irányai:

— a nyirádi terü leten  m integy 25 db hidro
geológiai kutatófúrás lemélyítése, vizsgálata és 
értékelése, víztelenítő aknafúrások előkészítése 
céljából;

— a részletes vízföldtani kutatás k iterjesz
tése az Északi-Bakonyra, különös tekintettel
Fenyőfő és Bakonyoszlop térségére;

— a Dunántúli-középhegység egész főkarszt- 
víz-rendszerének vizsgálata a VITUKI-val és a 
KBFI-vel együttm űködve a nagym értékű bá
nyavízemelés kedvezőtlen környezeti hatásainak 
megelőzése és elhárítása céljából. Ezen belül ki
em elten foglalkozunk a Hévizi-tó védelmének 
biztosításával.
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T erm elési kutatás, bányageológ ia

A bányászat term elékenységének növelése, a 
veszteségoptimum elérése és az előirányzott 
minőség betartása végett elengedhetetlen a te r
melési kutatás volumenének növelése. A VI. öt
éves tervidőszakban 250 em fúrást irányoztunk 
elő erre a célra. Ennek előfeltétele a fúrógép
park korszerűsítése. Biztosítani akarjuk, hogy 
külfejtéseinkben a bauxit 10 X  Ю, ill. 5 X 5  
m-es hálózattal felfúrásra kerüljön.

A term elési kutatással együtt a bányageoló
giai m unka színvonalát is növelni kívánjuk. Az 
V. ötéves terv utolsó két évében dolgoztuk ki a 
külfejtések rendszeres bányaföldtani térképezé
sét és a földtani helyzet havonta történő térképi 
ábrázolásának módját.

Nagy jelentőséget tu lajdonítunk az iharkúti 
V. külfejtésben 1980-ban megkezdett bányageo
fizikai m éréseknek (ELGI). A cél a letakaríto tt 
külfejtésben geofizikai m érések és fúrások ösz- 
szehangolt alkalmazásával a fekü felszínének 
minél pontosabb előrejelzése. Ugyanezt mély
műveléseinkben is szeretnénk elérni, de ehhez 
— úgy tűnik  — még meg kell találni, ill. ki kell 
fejleszteni a megfelelő geofizikai módszereket. 
Ezen a téren is az ELGI közreműködésére szá
mítunk.

Fontos bányaföldtani feladatnak tartjuk , hogy 
egy-egy telep teljes lefejtése után, az összes 
földtani adat kiértékelésre kerüljön (pl. fekü- 
felszín, telepfelszín, bauxitvastagság, minőség- 
változások stb.). Az így nyert tapasztalatokat 
mind a szomszédos telepek lefejtésénél, mind 
a fúrásos kutatásnál hasznosítani lehet.

Az együ ttm ű ködés kérd ése i

Az alum ínium iparon belül a bauxitkutatás 
vonalán igen jó együttműködés alakult ki az 
egyes vállalatok között. A bányászattal szorosan 
együttm űködve alakítjuk ki kutatási koncep
ciónkat és a m egkutatandó területrészek sor
rendjét. A zárójelentések bányaföldtani fejeze
teit az érin tett bányavállalatok készítik el. A 
kész zárójelentéseket a MAT Bányászati Szak- 
bizottsága felkért bírálók bevonásával meg
vitatja és ha szükségesnek látja, átdolgozásra 
visszaadja. Csak ezután terjesztjük fel az OÁB- 
nak jóváhagyásra a jelentéseket.

Két évvel ezelőtt vezettük be, hogy a Bauxit- 
kutató Vállalat 2—3 geológusa évente 2—4 he
te t tölt valam elyik bányavállalatnál, o tt naponta 
leszáll a bányába, részt vesz a napi m unkában, 
majd kiküldetése végeztével jelentést ír tapasz
talatairól. Szilárd meggyőződésünk, hogy ba- 
uxitkutatást jól, hatékonyan végezni, irányítani 
csak äz tud, aki a bányászat problém áit közvet
len tapasztalatok alapján kellően ismeri.

Igyekszünk külső szervezetekkel is sokoldalú 
együttm űködést kialakítani. Sokéves kialakult 
kapcsolatunk van az ELGI-vel és a Tatabányai 
Szénbányákkal. Igen jó kapcsolat kezd kialakul

ni a Földtani Intézettel és a KEFI-vel. Kapcso
latot tartunk  több egyetemi tanszékkel. Fontos, 
hogy ezek a kapcsolatok ne alkalomszerűek le
gyenek, hanem több évre előretekintve alakít
suk ki őket.

A oauxitkutatás színvonala 
és a to v áb b fe jlőd és  lehetőségei

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a magyar 
bauxitkutatás mind hazai, mind nemzetközi te
kintetben komoly szakmai hírnévnek örvend. 
Nyugodtan m ondhatjuk, hogy feladatát magas 
színvonalon teljesíti. Súlyos hiba lenne viszont 
az önelégültség, ezért azt valljuk, hogy az elért 
színvonalat tovább lehet és kell fejleszteni. így 
jelentős fejlesztési lehetőségek vannak alap- és 
előkutatási tekintetben. Ehhez kiváló keretet 
nyújt „Az ország term észeti erőforrásainak át
fogó tudományos vizsgálata” című országos szin
tű  kutatási főirány. Tovább kell vizsgálni a 
bauxitelterjedés alapvető törvényszerűségeit, 
valam int a bauxithoz közvetlenül kapcsolódó 
formációkat. Ezek eredm ényeit figyelembe véve 
ősföldrajzi térképsorozatokat kell készíteni.

A bauxitprognózist és a rem énybeli vagyon- 
becslést is tovább lehet és kell még fejleszteni.

Magában a bauxitkutatásban nem éltünk ed
dig eléggé a „távérzékelés” (remote sensing) 
adta lehetőségekkel. A kutatás irányításában 
minőségi előrelépést várunk a MAT integrált 
számítógéprendszerének kiépítésétől. Ez az elő
feltétele annak, hogy bevezethessük azt az egy
séges geostatisztikai irányítási és értékelési 
rendszert, mely kutatásainkat a felderítő fá
zistól a term elés megindulásáig átfogja. Ennek 
keretében bauxitvagyon-szám ításaink is teljesen 
m egújulnak.

A krigeléssel történő vagyonszámítás a na
gyobb pontosságon túlm enően a szórások m eny- 
nyiségi m eghatározását is lehetővé teszi. A fú
rási hatástávolságok kiszámítása lehetővé teszi 
az optimáis fúrástelepítést. M ódszertani tekin
tetben előkészületeink m ár jól előrehaladottak: 
kiválasztott telepeken kipróbáltuk a számítási 
eljárásokat. Az üzemszerű bevezetés a számító- 
géprendszer kiépülése u tán  megindulhat.

Hangsúlyozzuk, hogy egy ilyen, a mainál lé
nyegesen gyorsabb és korszerűbb rendszer elő
nyei csak akkor használhatók ki, ha főhatósá
gaink (KFH, IpM) is figyelembe veszik azokat. 
Meg vagyok győződve arról, hogy főhatóságaink 
szakembereivel együttműködve ezt a kérdést is 
meg tudjuk m ajd oldani népgazdaságunk javára.

Végül az eddiginél nagyobb gondot kell fordí
tanunk szakembereink szakmai továbbképzésé
re, nyelvtudásuk fejlesztésére. Több lehetőséget 
kell adnunk tapasztalataik publikálására, szak
mai tanulm ányutakra és nem utolsó sorban tu 
dományos fokozatok megszerzésére. Arra kell 
törekednünk, hogy biztosítsuk azt a jó szakmai 
közérzetet, azokat a szakmai sikerélményeket, 
amelyek nélkülözhetetlenek a jó munkához.
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