
Az V. ötéves tervidőszakban végzett érc- 
és ásványbányászati kutatás, valamint a VI. ötéves terv 

kiemelkedő fontosságú feladatai
DR. CSEH NÉMETH JÓZSEF 

az OÉÁ főgeológusa

Az érc- és ásványbányászati iparág term elé
sének  fejlődése az V. ötéves tervben növekvő 
jellegű volt, a IV. ötéves terv i évi átlagos 4,0 
millió t nyersanyagterm eléssel szemben az V. 
ötéves tervben 4,4 millió t  átlagos évi nyers
anyagterm elés valósult meg. Ennél nagyobb 
arányban növekedett a földtani kutatás, ami 
elsősorban a korábban felderített, illetve előké
szített területekre összpontosult. Az V. ötéves 
tervidőszakban kutatásra  fordíto tt összeg 3,5-

szerese volt a IV. ötéves tervinek. Az összes 
ráfordítás 26,8%-a költségvetési, 61,9%-a be
ruházási, 4,1%-a pedig term elési költségforrás
ból származott.

Az érces kutatási területek között kiemelkedő 
volt a recski bányabeli kutatás. Más területe
ken; Rudabányán, Gyöngyösorosziban és Űr- 
kúton a korábban megkezdett m unkák szerény 
folytatását végeztük.

1. sz. táblázat

A fontosabb érc- és ásványbányászati nyersanyagok mélyfúrási kutatása az V. ötéves tervidőszakban

NYERSANYAG
Költségvetés V állalati költség összesen

db fm M Ft db fm M Ft db fm M Ft

Vasérc
Rudabánya 36 9129 22,2 652 25 865 16,9 688 34 994 39,1

M angánérc
Ú rkút 32 4 276 8,8 83 3 223 2,3 115 7 499 11,1

Rézérc
R udabánya 122 12 264 24,5 — — — 122 12 264 24,5
Recsk m élyszint (D-i terület) 36 29 908 181,4 — — — 36 29 908 181,4
Recsk mélyszint (bányabeli kutatás) 277 46 013 250,7 — — — 277 46 013 250,7
Recsk (régi bánya) 11 1265 2,5 171 5 785 2,0 182 7 050 4,5
Recsk (D a m ó +  árok) 16 1401 4,0 — — — 16 1401 4,0
Velencei-hegység 9 140 0,2 — — — 9 140 0,2

Színesfém ére
Gyöngyösoroszi 39 6 287 24,2 4 105 0,3 43 6 392 24,5

Ércbányászat összesen 578 110 083 518,5 910 34 978 21,5 1488 145 661 540,0

K aolin
M ád-Istenhegy 32 1051 2,2 — — — 32 1 051 2,2
Szegilong 4 352 0,7 7 416 0,7 11 768 1,4
Erdőbénye 19 1 003 2,2 — — — 19 1 003 2,2
Hollóháza 22 600 1,4 — — — 22 600 1,4
Felsőpetény (halloysit) 26 3119 6,6 — — — 26 3 119 6,6

K aolinos homokkő
Sárisáp 99 3 697 7,0 — — — 99 3 697 7,0

B entonit
M átra 5 553 1,3 . _ 5 553 1,3
Rátka-Ú jhegy — — — 5 200 0,3 5 200 0,3
Istenm ezeje — — — 17 1 241 1,4 17 1241 1,4

K álitufa
Szerencs-Feketehegy 25 1004 1,9 — — — 25 1 004 1,9

Zeolit
M ád-Harcsatető 6 300 1,0 — — — 6 300 1,0
Rátka 9 500 1,3 — — — 9 500 1,3

A lunit
M ád-Királyhegy 4 378 1,4 — — — 4 378 1,4

Perlit
Pálháza — — — 9 560 1Д 9 560 1,1
Nagybozsva 9 500 1,1 — — — 9 500 1,1

Kovaföld
Erdőbénye 55 2 342 4,8 — — — 55 2 342 4,8

Uveghomok
Fehérvárcsurgó — — — 107 3 039 3,5 107 3 039 3,5
ön tödei homok
Nyírádi-m edence 39 943 1,1 — — — 39 943 1,1
Kisőrs — — 131 3 211 3,0 131 3 211 3,0
Sóskút — — — 18 725 0,7 18 725 0,7
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Kvarcit
M indszentkálla (geofizika) 

Mészkő
— — 0,5 — — — — — 0,5

Felnémet 6 584 1,2 6 199 0,3 12 783 1,5
Szentgál

Festékföld
37 2 553 5.9 — — — 37 2 553 5,9

Gyulakeszi — — — 21 506 0,7 21 506 0,7
Zebegény 17 500 1,2 17 435 0,4 34 935 1,6

Ásványbányászat összesen 414 19 979 42,8 338 10 532 12,1 752 30 511 54,9

Iparág összesen 992 130 662 561,3 1298 45 510 33,6 2240 176 172 594,9

2. sz. táblázat

A fontosabb érc- és ásványbányászati nyersanyagok vágatkutatása és feltárásai az V. ötéves tervidőszakban

NYERSANYAG
Költségvetés 

akna vágat 
fm fm

akna
fm

Beruházás 
vágat MF 

fm

V állalati 
akna vágat 
fm fm

költség
M Ft akna

fm

Összesen
vágat

fm M Ft

Vasérc
Rudabánya

M angánérc
Ú rkút 5,7

•
1 668 

6 065

3,3 1 668 3,3

19,01336 13,3 7 401
Rézérc

Recsek mélyszint 891 42,0 786 5303 1586,3 786 6 194 1628,3
1,9
0,4

Recsk (régi bánya) 
Rudabánya 150 0,4

1 268 1,9 1 268 
150

Színesfémére
Gyöngyösoroszi 1984 17,0 7 829 29,0 9 813 46,0

Ércbányászat
összesen 3025 59,4 786 6639 1592,0 16 830 47,5 786 26 494 1698,9

Kaolin
Füzérradvány
Szegilong

740 
1 221

2,2
2,4

740 
1 221

2,2
2,4

Tűzállóagyag
Felsőpetény 430 5,7 374 1,9 804 7,6

Bentonit
Istenm ezeje 2 224 6,7 2 224 6,7

Ásványbányászat
összesen 430 5,7 4 559 13,2 4 989 18,9

Iparág összesen 3025 59,4 786 7069 1597,7 21 389 60,7 786 31 483 1717,0

A nemfémes ásványi területek kutatása sok
oldalúbb volt. Néhány akut problém a megoldása 
sürgetett bennünket; m int a kimerülő papírtöltő 
kaolin pótlása, új tűzállóagyag-előfordulások 
kutatása, a kálitufa elterjedésének tisztázása a 
Tokaji-hegységben, magas tűzálóságú öntödei 
homok kutatása a Dunántúlon. Néhány újabb 
nyersanyag megismerésére is sor került; m int a 
zeolit a Tokaji-hegységben, halloysit a Rom- 
hányi-rög területén. Az iparág tervezett fejlesz
téseinek megalapozását szolgálta a kovaföld- és 
perlitkutatás a Tokaji-hegységben, a kaolinos 
homokkő- és a mészkőkutatás a Dunántúlon.

Ércbányászati nyersanyagaink közül a barna- 
vasérctermelés és a m angánércterm elés válságos 
helyzetbe került, és az ólom-cinkérc-termelés 
gazdaságos megvalósítása is problém ákat oko
zott, a nyersanyagkutatás a korábban össze

állított távlati kutatási tervek alapján azonban 
tovább folytatódott.

V asérckutatás

A hazai vasérckutatás évtizedek óta az egyet
len tartósan m űvelt rudabányai előforduláshoz 
kapcsolódott, így volt ez az V. ötéves terv  idő
szakában is. A barnavasérc-vagyonnal kapcso
latos term elési és minőségi problémák, a ko
hászati átvételi nehézségek m iatt az érctípus 
term elése' 1980-ra gyakorlatilag megszűnt, csak
úgy m int korábban az ankerit termelése. Jelen
leg egyedül a pátvasérc term elése folyik, és 
ennek termeléselőkészítő kutatása m aradt alap
vető feladatunkként. Vizsgálatokat kezdemé
nyeztünk a területen  még meg nem határozott 
„savanyú” pátvasérc felhasználhatóságára vo
natkozóan is.
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Ruclabánya
Vasérc

Az 1961—1980 között megvalósított kutatófúrások

3. sz. táblázat

Felderítő Előzetes Részletes összesen
Efm MFt Efm M Ft Efm MFt Efm MFt

II. ötéves te rv 10,4 19,4 23,5 29,2 43,0 12.9 78,9 61,5

III. ötéves te rv — — 13.1 13,2 45,3 16,0 58,4 29,2

IV. ötéves terv ____ ____ ____ ____ 36,3 13.9 36,3 13,9

V. ötéves te rv 9,1 22,2 ____ ____ 25,9 16,9 35,0 39,1

összesen: 19,5 41,6 36,6 42,4 150,5 59,7 206,6 143,7

Az V. ötéves terv  időszakában 300 m m ély
ségig lem élyített felderítő m élyfúrások nem 
hoztak érdemi változást, kisebb ásványvagyon
növekedésre vezettek, és az érces formációk le
határolásához járu ltak  hozzá.

A nyugati perem en néhány fúrásban olyan 
kifejlődést is harántoltak, amely az ércesedés 
mélységi folytatását valószínűsíti, így például 
a 644. sz. fúrás több, m int 100 m vastagságú 
baritos, helyenként szulfidos övezetet harántolt.

A korábbi távlati kutatási terv, elsősorban a 
barnavasérc kutatását tűzte feladatul. A továb
biakban tisztáznunk kell, hogy a lelőhelyen be
lüli pátvasércek készletét lehetséges-e még je
lentősen növelni, a savanyú-pátvasérceket sza- 
bad-e magasabb fokú (pl. Ct kategória) meg
kutatásra kijelölni, valam int a szulfidtartalm ú 
(kalkopirit, galenit) ércesedés ipari ásványva
gy ona jelentősen növelhető-e?

Az V. ötéves terv  időszakában a Rudabányai 
-—Aggteleki-hegységben megkezdett ■ előkészítő 
geofizikai-földtani tevékenységet (MÄFI, MÄ- 
ELGI) célszerű a VI. ötéves tervidőszakban 
tovább folytatni, a nagyobb mélységű kutatást 
is indokolt kitűzni. Célszerű az első lépéseket 
a m ár jelzett geofizikai anomália területek 
(diabáz?) és a rudabányai előfordulás közötti 
kapcsolat keresésével kezdeni.

A bányaterületen folyam atban levő vasérc- 
és színesfémére kutatási programok felülvizsgá
lásával, azok összehangoltabb megvalósításával 
kell végezni a legfontosabb feladatokat. Ennek 
eredm ényeként mintegy 10 millió tonna pát- 
vasérc és 20 millió tonna savanyúpátvasérc fel
derítését várhatjuk.

Mangánérckutatás

A  hazai mangánércterm elés tartósan kritikus 
helyzetbe került, mivel a hazai kohósítás, a 
ferrom angángyártás hiánya m iatt a lengyel 
exportra támaszkodó felhasználás, a hoszsabb 
idő óta szünetelő átvétel m iatt a vállalatra már 
elviselhetetlen terheket ró. Reális követelmény- 
nyé vált az életbenm aradás elemi feltételeinek 
biztosítása, vagy a m angánércterm elés meg
szüntetése. Ez utóbbi a m angán várható világ
piaci helyzetét figyelembe véve úgy gondoljuk 
súlyos hiba lenne.

Az V. ötéves tervet előkészítő megbeszélésen 
azt jelen tettük  kutatásirányító szerveinknek, 
hogy az úrkú ti medence területén a lényeges 
lehatárolási kérdések megoldottak, csupán a K-i 
perem en (Csárda-hegy—Kislőd) van lehetőség 
mintegy 1,0 millió tonna oxidos mangánérc 
megismerésére, ahol külszíni fejtésre alkalmas 
terület jelenléte sem zárható ki.

Javasoltuk a Bakony-hegység reménybeli 
területének újraértékelését is.

Az V. ötéves tervben tovább nyomoztuk a 
Csárda-hegytől É-ra, Kislőd felé húzódó torló- 
dásos peremet, ahol 30—50 m széles pásztában 
sikerült feltárni a terü let egyik legjobb minő
ségű oxidos m angánércét, m integy 1,5 millió 
tonna mennyiségben, ebből 0,3 millió tonna 
külfejtésre alkalmas. Az előfordulás e része kes
keny övezetben nyomozható az ÉNy—DK irá
nyú szerkezeti vonal előterében. További jelleg
zetessége, hogy felismerhető pl. a hiányos jura 
kifejlődés; pontosabban a középsőliászra tele
pülő csárda-hegyi jellegű breccsás, kovás hasa- 
dék-(üreg) kitöltő mangános kőzetanyag és a 
medence belsejéből ism ert mangánkarbonátos 
kőzetkifejlődés. __

Ez szerkezetileg azt jelenti, hogy az egykori 
3—5 km széles medencebeli kőzetkifejlődés 
néhány tíz m éter övezetben megtorlódott, ma 
még nem teljesen tisztázott módon. Ehhez járul 
még az is, hogy a liász réteghiányos részeiben, 
a m angántelepekben kovás-kalcedonos, és más 
metaszomatikus jelenségek figyelhetők meg, Ür- 
kúton például nagyobb területen mésztelenedett 
tűzkő vés mészkő.

A Bakony-hegység hasonló kifej lődésű terü 
letein e szerkezeti-elváltozási jelenségekre kü
lönös figyelmet kell fordítani, m ert kis terüle
ten sem kizárt jelentős ércvagyon felfedezése.

Ami a távlati kutatási feladatokat illeti, java
solható, hogy az 1964—65-ben összeállított táv
lati kutatási terv újraértékelése történjen meg, 
hiszen az elm últ 15 év alatt a bauxitkutatás, a 
kőszénkutatás és a földtani térképezés során 
számtalan új adattal is bővült ismeretünk.

A VI. ötéves tervben első lépésként javasol
juk napirendre tűzni a szentgáli területek fel
derítő kutatását, ahol 0,5—1,0 millió t  man- 
gánércvagyon megismerése látszik lehetséges
nek. Később a Bakony-hegység más területei
nek felderítését is célszerű megvalósítani, így a
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Hajag-csoport előterét, távolabb a M óri-árok 
perem ét, ahol hasonló földtani kifejlődés és 
szerkezeti viszonyok vannak.

ólom-cirikérckutatás

Az ólom-cinkérckutatás a M átra-hegységben, 
a  gyöngyösoroszi előforduláson, az V. ötéves 
tervben  szerény m értékben bővült. A nagyobb 
mélységben az egyes telérek kutatása az A rany
bánya-bérc telércsoportban a + 1 5 0  m szinten 
megkezdődött. Jelenleg a +  400 m szinteken 
nyomozzuk a Károly- és Hidegkúti teléreket. 
Időközben a +  150 m szinten Diamec fúrások
kal az Aranybányabérc telér további mélységi 
fo lytatását m utattuk ki, a telércsoportra merő
legesen pedig a rétegvulkáni sorozatban olyan 
földtani kifejlődést derítettünk fel, amely a 
szubvulkáni régiók magasabb övezetére utal.

A VI. ötéves tervben javasoljuk a program 
folytatását, ennek felülvizsgálata u tán  a Ká

roly-, a Hidegkúti-, az Aranybányabérc telérek 
kutatására összpontosítva a feladatokat, amely- 
lyel további 1,0—1,5 millió t rem énybeli vagyon 
megismerése történhet meg.

A M átra-hegységben m egkezdett előkutatások 
(MÄFI, MÁELGI) folytatásától rem élhető a K-i 
területek  (Károly telér—Asztagkő között) érce- 
sedési lehetőségeink tisztázása; a bányaterüle
ten belül pedig a mélyebb övezet érces alkatá
nak mélyfúrásos felderítése.

R ézérckutatás

A recski régi lahócai, valam int az újabb ku
tatások során megismert lejtősaknai enargitos 
rézércterm elés a tervidőszakban megszűnt. Ma 
a teljes m unka a m élyszinti ércesedés kutatá
sára és a bányászat előkészítésére összpontosul.

Az V. ötéves tervben a kutatóm unkák több 
feladat megoldására irányultak:

4. sz. táblázat
■Gyöngyösoroszi Bányászati kutatás és feltárások 1961—1980 között

Ólom-cinkérc
VÄGAT

Felderítő  Előzetes Részletes összesen
Efm MFt Efm M Ft Efm MFt Efm MFt

II. ötéves te rv — — 5,1 30,8 6,3 23,3 11,4 54,1

III. ötéves terv 2,8 11,3 5,2 25,7 8,1 30,1 16,1 67,1

IV. ötéves terv — --- ' — — 9,0 33,1 9,0 33,1

V. ötéves te rv 2,0 17,0 — — 7,8 29,0 9,8 46,0

■összesen: 4,8 28,3 10,3 56,5 31,2 115,5 46,3 200,3

FÚRÁS

V. ötéves terv 6,3 24,2 __ _ 0,1 0,3 6,4 24,5

5. sz. táblázat
Recsk

Rézérc

1061—1980 között elvégzett akna-, vágat- és fúrásos kutatás

Akna
fm  MFt

Vágat
fm  MFt

Külszíni
Efm

fúrás
MFt

Bányabeli
Efm

fúrás
MFt

összesen
MFt

II. ötéves te rv — — — — 6,4 21,5 — — 21,5

III. öféves te rv 24 48,8 — - 64,8 230,3 — — 279,1

IV. ötéves terv* 1479 209,0 630 43,5 54,1 244,0 — — 469,5

V. ötéves te rv 786 689,3 6194 541,3 29,9 181,4 46,0 214.1 1626,1

összesen : 2289 947,1 6824 584,8 155,2 677,2 46,0 214,1 2423,2

*Földtani K utatás 1977. XIX. 1. szám ában m egjelent cikk IV. ötéves te rv  adatai.
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1. A recski terü let déli részének külszíni 
m élyfúrásos kutatása az V. ötéves tervben lezá
rult. Ezzel a kutatással m egállapítható, hogy az 
előfordulás érces övezete m integy 7 km csa
pásirányú hosszúságban, 2—3 km szélességben, 
mintegy 20 km- területen  követhető olymódon, 
hogy a központi részen található szubvulkáni 
andezittestek övezete porfiros rézérccel, ezt kö
rülveszi a szkarnos köpeny, szkarnos rézércek
kel, illetve a magasabb részeken és oldalasán 
polimetallikus ércekkel. Az em lített te rü let na
gyobb részén az üledékes kőzetekben is talál
ható változatos teleptani viszonyok között poli
metallikus érc.

A D-i területen  is feltártuk  a szubvulkáni 
andezittestet, annak jelentős részében a réz— 
molibdén ércesedést is, de 1200 m mélységig az 
ércesedés optim um át nem értük  el. Egy 2500 
m-ig lehatoló fúrással a D-i terület, de az egész 
érces szerkezet kifejlődése is megismerhető 
lenne.

A D-i terü let összefoglaló földtani jelentését 
most állítjuk  össze, amelyhez a további kutatási 
javaslatokat is mellékeljük, ezzel a rézérces 
terü let lehatárolását, és a polim etallikus érce
sedés kedvező területeinek előzetes m élyfúrásos 
kutatását javasoljuk megvalósítani a tervezett

- f
Z.7

О 2.ABRA

О  . » KÜLSZÍNI MÉLYFÚRÁS

0 100 ’200m
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-900
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III. akna környezetében, hogy a későbbi bányá
szati kutatás megalapozást nyerjen.

2. A bányászati kutatás megvalósítása céljá
ból a bányászati tevékenység az V. ötéves terv
ben folytatódott. A II. akna mélyítése befeje
zéshez közeledik (1088 m), a — 700 m-es szin
ten az I. és II. akna összeköttetése megtörtént, 
a — 900 m-es szinten pedig a két akna között 
1498 m vágat kihajtása valósult meg, itt ked
vező adottságként polimetallikus ércesedést is 
harántoltunk. A — 700 m-es szinten 891 m 
kutató vágat kihajtása is megvalósult.

3. A kutatások m enetében döntő lépés volt 
a bányabeli kutatófúrások megkezdése, illetve 
az erre való műszaki felkészülés. A kutatások 
végrehajtására 8 db Diamec—250, és 2 db H'.d- 
romatic—500 fúróberendezés beszerzése tör
tén t meg.

Az V. ötéves terv  időszakában a — 700 m-es 
szinten 46 ezer fm fúrást valósítottunk meg, 
amellyel a kutatási terv szerint előirányzott 
területeket ku tattunk  62,5 X 62,5 m-es fúrási 
hálózattal, illetve helyenként szelvény szerű el
helyezéssel. A fúrások nagytöbbsége a — 700
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—900 m-es szintek közötti mélységet kutatta, 
a többi részben vízszintes irányú, részben a
— 500—700 m-es szintek közötti terü let ku ta
tására irányult. Ezekről a kutatásokról első 
ízben 1979-ben adtunk értékelést, amiben meg
állapítottuk, hogy
— a korábban kialakított földtani-teleptani kép 

alapvetően megfelelő,
— a m egrajzolt bányaföldtani és hidrogeológiai 

kép jó, az erre vonatkozó prognosztikus 
anyagok megbízhatók,

— az ércesedés a szubvulkáni andezittestben, és 
a hozzá kapcsolódó szkarnos köpenyben 
„övezetesen” helyezkedik el, és nagy össze
függő szakaszában található,

— az érckészlet vonatkozásában általában a 
várt eredm ényt m utatták  a kutatások a vizs
gált területeken.

Az elvégzett fúrásos kutatás alapján a — 700 
m-es szinten megrajzolható az ércesedés pontos 
kifejlődése.

Az Rm—29. sz. fúrástól az Rm—16. sz. fú 
rásig mintegy 1300 m csapáshosszúságban, 200—

fúrás, az É-i részen az Rm—35., Rm—99. sz. 
fúrás övezetét vizsgáltuk részletesen.

Az Rm— 26. sz. fúrás által jelzett porfiros 
ércesedést a — 700-as szinti vágat is feltárta, 
m integy 80 m vízszintes hosszúságban. A te rü 
leten lem élyített 60 db fúrásból m egállapítható, 
hogy a — 700-as szint feletti és a m élyebb 
szubvulkáni test között lévő szkarnos, endo- 
szkarnos övezetben lencseszerűen helyezkednek 
el a 0,80% réztartalom  feletti m űrevaló érces 
zónák, 10—30 m vastagságban, 50—150 m hosz- 
szanti kiterjedésben. Ezek a lencsék 0,40—0,80 
százalék réztartalm ú kőzetekben m integy úsznak.

Egy másik kiemelkedő terü lete t az É-i bánya
mezőben az Rm—35—99. sz. fúrások övezeté
ben szelvényszerűen ism ertünk meg, mivel a 
kezdeti szakaszban a - 7 0 0 - a s  szinti vágatok 
a fúrásos kutatást így te tték  lehetővé.

A terü leten  egyrészt az előfordulás legdúsabb 
szkarnos rézérces övezetét sikerült megismerni, 
amely a bányászat kezdeti célja is lehet, annál 
inkább, m ert erőteljes porfiros rézérces k ifej
lődés is csatlakozik hozzá.

u. Ábra
B -B  ÉRCFŐLDTANI (M INŐ SÉG I) SZELVÉNYVAZLAT A RECSKI MELYSZINT ÉSZAKI BÁNYAMEZŐBŐL. 1980

0________ 50_________ 100________ 150 M

500 m szélességben követhető a 0,20% -nál na
gyobb réztartalm ú övezet, am elyben a földtani 
vagyonnak minősülő, 0,40% réztartalom  feletti 
szakaszok 100—500 m csapáshosszúságban, 10— 
200 m szélességű övezetekben követhetők. Az 
ércesedés legnagyobb mélységi kifejlődése az 
É-i mezőben, a bányabeli fúrásokkal feltártan, 
m eghaladja a 400 m-t. A tervezési előkészületek 
során elsősorban az Rm—26., az Rm—29. sz.

Az Rm—35. sz. fúrás, illetve a bányabeli 
F—155. sz. fúrás vonalától N y-ra a szkarnos 
övezet 30— 120 m vastagságban kb. 35° dőléssel 
települ. Az övezetben több dúsabb érces szakaszt 
lehet elkülöníteni 10— 12—30 m-es átlagos vas
tagságban (1,58%, 1,22%, 127% Cu). A terü let 
készletét term elésbe vonásra javasoltuk.

Az em lített fúrástól К -re  a — 500-as és 
— 900-as szintek között a porfiros rézérc u ral-
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kodó, csak kisebb vastagságú endoszkarnos dús 
érc gazdagítja és gyakorlatilag a teljes 400 m 
vertikálisan kutato tt terü let számbavehető mi
nőségű, de a 0,60% Cu-tartalom  feletti szaka
szok is jelentős vastagságúak, pl. az F—241., 
—260., —262. sz. fúrásokban.

Ezt a gondolatsort azzal zárhatjuk, le hogy 
egyedi, elszórt testek helyett olyan érces öveze

tekről van szó, amelyek térbelileg tartósan kö
vethetők.

A VI. ötéves terv  időszakában a bányabeli 
fúrásos kutatás folytatását tervezzük elsősorban 
a Ny-i perem  szkarnos rézérces kifejlődésének 
megismerésére, később a K-i porfiros rézérces 
terü let részletes kutatására.

6. ÁBRA

RECSK MELYSZINT - 9 Ö 0 '  SZINTI POLIMETALLIKUS ERCES HARANTOlÁS 
/ SZELVÉNYRESZLET/

1980.
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4. A  — 900-as szinti vágatfeltárás során már 
említettük, hogy polimetallikus ércesedést tá r
tunk fel a szkarnos köpenyben. A — 900-as 
szinti feltárás andezittelérekkel á tjá rt mellék
kőzetekben 1250— 1276 m és 1300—1324 m 
között szkarnos rézércet harántolt 0,72" (l, illetve 
1,35% réztartalommal. 1360—1380 m között pe
dig 65°—245° irányú ÉÉK 78—85° dőlésű szer
kezet közé fogottan, a szerkezet felől m integy 
kifogazódva — egyértelmű metaszomatikus ki
alakulásra utaló jegyekkel — tárta  fel a vágat 
a polimetallikus ércesedést. Az ércesedés nagy
részt tömeges szfalerit, pirit, kalkopirit össze
tételű, de vannak monomineralikus dúsulások is.

A rézérc kutatására telepített bányabeli fú
rások közül is több feltárta a polimetallikus 
érctelepet 8—45 m vastagságban. A fúrások 
átlaga alapján az érctelep 7,57% Zn és 0,44% 
Cu-tartalmú, az ólom gyakorlatilag hiányzik.

Javasoltuk, hogy a részletes bányabeli fúrásos 
kutatás a VI. ötéves terv során a polimetallikus 
ércek megismerésére is kiterjedjen, csakúgy, 
mint az annak vágatokkal való m egkutatására. 
A feltárásokból adódó kutatási lehetőség 
módot ad arra, hogy a polimetallikus ércesedés 
teleptani jellegeiről, összefüggéseiről, minőségé
ről, egyáltalán gazdasági értékéről képet kap
hassunk. A kutatások továbbvitelének alapvető 
feltétele, hogy mielőbb döntés szülessen a to
vábbi m unkák menetére vonatkozóan, nevezete
sen az I. akna véglegesítésére, a vízelhárítás, 
levegőellátás és az energiaellátás megoldására.

A recski mélyszint kutatási tém akörét lezá
randó még néhány gondolatot tartunk  szüksé
gesnek megemlíteni, mivel azok a földtani érté
kelő m unka körébe is tartoznak.

Az 1971-ben összeállított földtani kutatási 
jelentés rögzítette az előfordulás alapvető föld
tani, teleptani, készlet és minőségi, valam int 
gazdaságföldtani vonatkozásait. Ennek alapján 
került összeállításra 1973-ban az egyszerűsített 
beruházási javaslat is, illetve később más előter
jesztések. A lelőhely jelentőségének elfogadása 
meglehetősen nehezen ment, nyilván a K árpát
övezeten belül ilyen előfordulás ism eretének 
hiányában. Lényegesen segítette a lelőhely meg
ismerését a szovjet szakértők látogatása, akik 
elfogadták megítéléseinket, készleteink nagysá
gát és minőségét.

Gazdaságirányító szerveink döntése 1977-ben 
külföldi cégek bevonásával megvalósíthatósági 
tanulmányok készítését írta  elő. A felkért szov
jet (GIPROCVETMET) az angol (SELTRUST), 
a francia (PENARROYA), a német (STOLBERG 
és KHD) cégeknek többek között feladata volt 
az előfordulás nemzetközi mércével való meg
ítélése, az összefoglaló földtani-teleptani jelen
tések bírálata, de különös hangsúllyal a készle
tek nagyságrendje és minősége.

A nagy jártassággal és a számítógéppel ren
delkező cégek alapvető földtani-teleptani meg
állapításainkat elfogadták, vagy alig módosítot
ták, amellett az ásványvagyon nagyságrendjét 
velünk azonosnak ítélték, és a bányászati elkép
zelések is hasonló módon állták ezt a különös 
m érlegretételt.

A készletek nagyságában m egállapított kü
lönbségeket abból szárm aztatjuk, hogy a te rü 
leti lehatárolások nem egységesek, erre vonat
kozóan eltérő dokumentációs anyagokat kaptak. 
Ha egy adott időszak készleteit vizsgáljuk, 
akkor az egységnyi terü letre  számított érc-, 
illetve fémvagyon nemcsak hogy beleillett az 
általunk m eghatározott kategóriákba, hanem  azt 
gyakran meg is haladja.

Összehasonlításul bem utatjuk a legalább 5,00 
m, 0,60% cut offon számított hazai érckészle
tekhez viszonyítva a megvalósíthatósági tanul
m ányokban m egállapított készleteket.

Meghatározó T erület
km 2

Érckészlet
% -a

Fém tonna
°/«-a

OÉÁ 3,53 100 100
SELTRUST 1,10 183 118
PENARROYA 1,66 89 80
STOLBERG 0,75 96 74
KHD 1,35 176 118
GIPROCVETMET 2,27 138 130

A D-i területen  időközben m egkutatott ás
ványvagyon ezen számításból még hiányzik.

A további kutatások irányára vonatkozó kül
földi javaslatok is lényegében egybeesnek ko
rábbi javaslatainkkal, például a dús szkarnos 
rézércek' részletes kutatásának előtérbe helye
zését illetően.

*

Az ásványbányászati nyersanyagkutatás során 
az V. ötéves tervben a következő célkitűzéseink 
voltak :

— a hazai feldolgozóipar tartós kielégítése 
megfelelő minőségű nyersanyagokból,

— földtani adottságaink figyelembevételével 
olyan nyersanyagok kutatása, amelyek 
előfordulása várható, és az ipar ezekre 
igényt tart,

—- a működő bányák nyersanyagainak sok
irányú felhasználása, beleértve az eddig 
nem hasznosított nyersanyagokat is.

A dunántúli terü letre  vonatkozóan a dolomit- 
és m észkőkataszter újravizsgálata tö rtén t meg, 
a hegyaljai terü letre  vonatkozóan pedig a 
kvarcit és a kovaföld lehetőségeinek áttekintése.

Az elvégzett felderítő kutatás a nemfémes 
ásványi nyersanyagoknál mintegy háromszoro
sa volt, m int az előző ötéves tervben.

A VI. ötéves tervi kutatásokat az iparágban 
és más szerveknél készített fejlesztési tervek 
(20 éves távlati terv. paletta stb.) figyelembe
vételével javasoljuk.

A  Tokaji-hegység kutatása

Az V. ötéves terv  időszakában folytattuk a 
papírtöltő kaolin pótlására irányuló felderítő 
kutatást, részben még Szegilong környékén, de 
a lelőhely bővítésére nem találtunk megoldást.
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V
Egyéb Mád környéki lelőhelyek részletes kuta
tását is elvégeztük (Isten-hegy). A szegilongi 
bánya kimerülő vagyonát figyelembe véve reális 
közelségbe hozta a bányászat megszüntetését. 
A mezőzombori terü let technológiai vizsgálatá
val e tartalék  terü let alkalmasságát akarjuk 
tisztázni.

A tervidőszakban felm erült igények alapján 
a hegység területén  Erdőbénye és Hollóháza 
térségében felderítő kutatást végeztünk tűzálló- 
agyag lehetőségek tisztázására (encsi fejlesztés). 
A kutatások a kívánt eredm ényt nem érték el, 
bár kaolin és bentonitelőfordulás lehetőségét 
Hollóházán nem zárták ki.

7. ÁBRA

A TOKAJI HEGYSÉG DELI RESZENEK ÁSVÁNYI NYERS
ANYAGKUTATÁSAI 1976 -  1980
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Befejeződött Szerencs térségében a nagyobb 
tömegű, egységes kifejlődésű kálitufa felderí
tésére indított kutatás, amely a szarm ata riolit- 
tufában lévő hidroterm ális centrum ok körül ki
alakult, öves kifejlődésű, a perem ek felé csök
kenő kálium -tartalm ú formációkat m utattak  
(Bekecsi-hegy, Kis-hegy, Csörgő-dűlő stb.), ha
sonlóan m int a bányászattal feltárt Szerencs- 
Fekete-hegyen.

Kiemelkedő fontosságú volt az a felderítő
részletes kutatás, amely a hegység déli területén  
a zeolit-előfordulások megismerésére irányult. 
A Mád—Harcsa-tető területen  m ordenit ásvá
nyos alkatú, a rátkai területen  pedig klinopti- 
lolitos kifejlődésű kőzetösszletet kutattunk, szé
les körű technológiai vizsgálatok egyidejű vég
zésével (KKKI). A rátkai területen  a bánya- 
nyitási m unkák is megkezdődtek, amelyből nö
vekvő m értékű hasznosítás történik.

A nyersanyag hasznosításának bővítésére 
reális lehetőség van, a kutatások kiterjesztése 
előtt azonban zeolitkataszter összeállítását te r
vezzük.

Az erdőbényei kovaföld felhasználásának új 
ú tja  nyílt meg a kalcinálás bevezetésével. A 
további bányászati fejlesztés előtt felderítő 
kutatással tisztáztuk az előfordulás közvetlen 
környezetének perspektíváit, ahol ma m integy 
6,0 millió tonna m űrevalónak ítélhető kovaföld 
vagyon van.

A pálházai perlitterm elés fejlesztése előtt 
kedvezőnek ígérkező perlit felderítését kezdtük

meg, a MÄFI előkutatás eredm ényei alapján 
Nagybózsva területén. Kedvező kifejlődés ese
tén a terü let részletes kutatása és technológiai 
vizsgálata a VI. ötéves terv  első felében indo
kolt.

Dunántúli és egyéb területek kutatása

Fejlesztési terveinknek megfelelően — a bá
nyászat irányának m eghatározására — javasol
tuk  a Felsőpetény—Romhány közötti területen  
a tűzállóagyag-előfordulás kutatását. Ez a m un
ka a folyó évben meg is kezdődött. A kutatással 
m integy 6 millió t műrevaló tűzállóagyag meg
ismerése remélhető. Felsőpetényben az elm últ 
tervidőszakban új nyersanyagként ism ertük 
meg a triász egyenetlen felszínére települő 
halloysites agyagösszletet, am elynek felderítő 
kutatását fejeztük be és kiértékelése folyam at
ban van. A nem egységes kifejlődésű és minő
ségű nyersanyag a tűzállóagyag-előfordulás 
DNY-i perem én 30—50 m szerkezeti sávban 
nyomozható, első megítélés alapján term elésbe 
vonása nem  valószínűsíthető.

A közelm últban m erült fel az ÉVM részéről 
az iszapolható kaolinterm elés bővítése a sárisápi 
kaolinos homokkő bázisán. Jelentős ráfordítással 
felderítést végeztünk annak tisztázására, hogy 
a kaolinos homokkő a régi bánya kifejlődéséhez, 
hasonló minőségben fellelhető-e.
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A triász rögökhöz csatlakozó alsó-oligocén 
homokkő a felszínen valóban tartalm az kaolint 
a Babál-hegyen nagyobb területen, bányanyi
tásra alkalmas nagyságban is. Probléma, hogy 
a kaolin szeszélyes minőségű és magas a vas
tartalm a. Am ennyiben a jelenleg folyó tech
nológiai vizsgálatok (SZIKKTI) a felhasználha
tóságot az adott magasabb vastartalom m al is 
valószínűsítik, a részletes kutatás is szükségessé 
válik.

Ism ételten előtérbe kerü lt a nagytűzállóságú 
durva öntödei homok kutatása. Az 1980-ban 
végzett felderítő kutatás Devecser környezeté
ben nem  hozott megfelelő eredm ényt. A felde
rítő  kutatást a Kisőrsi-medence felderítésével 
kell folytatni, ahol a jelenlegi bányaterületekhez 
részben csatlakoztathatóan m integy 5,0 millió 
tonna öntödei homok rem élhető. A kutatás el
végzése azért is indokolt, m ert a terü leten  most 
tájvédelm i körzetalakítás folyik és később m ár 
nem lesz lehetőség a kutatásra, illetve a kiakná
zásra.

Több jelentős m észkő-előfordulás m egkuta
tása is m egtörtént az elm últ időszakban (Szent- 
gál, Zebegény, Gyulakeszi), további fejlesztés 
azonban források hiányában, részben csökkenő 
igény m iatt (mészkőőrlemény) nem valószínű.

M egem lítjük még, hogy a Recsk környéki 
m élyfúrásos kutatás során a M átra-hegység 
rétegvulkáni andezitjének egyes helyein, ben- 
tonitot sikerült felism erni. A kisebb m értékű 
felderítés azonban nem m utato tt az ism ert mi
nőségtől eltérő, jelentősebb előfordulást. Na

gyobb terü leti kutatás során azonban a hegység 
terü letén  célszerű a nyersanyag felderítésére is 
figyelmet fordítani.

A nemfémes ásványi nyersanyagok kutatására 
vonatkozóan a VI. ötéves terv  időszakában is 
fontosnak tartjuk , hogy újonnan megismert 
nyersanyagok, vagy előre nem látható igények 
alapján módunk legyen kutatás indítására az 
éves tervek alapján benyújtandó javaslatok 
szerint.

Fontosnak ta rtju k  további m unkánk során, 
hogy az ásványi nyersanyagprognózisok fejlesz
tésében iparágunk is részt vegyen és ennek kap
csán a VI. ötéves terv  során a legfontosabb 
nyersanyagkataszterek, elsősorban a kvarcho
moké, felülvizsgálatra kerüljön. Ezt azért is 
fontosnak tartjuk , m ert például az üvegipari 
homok fokozott felhasználása a M óri-árokban 
(Fehérvárcsurgó) a kvarchomok felderítés meg
kezdését előtérbe helyezi.

Megemlítjük, hogy az elmúlt időszakban 
több tanulm ány készült, amellyel az ásványva
gyongazdálkodás javítását szeretnénk elérni. 
Ilyen például a hígulás-veszteség szabályozása 
az egyes fejtési technológiáknál, ahol a gyakor
lati szabályozás lépéseit is meg kívánjuk tenni.

K utatásirányító  szerveinkkel az elm últ évek 
során közvetlen jó kapcsolat épült ki, csakúgy, 
m int más kutatószervekkel. Az egyes területe
ken m egindult előkészítő m unkákban (Mátra- 
hegység, Rudabányai-hegység, Velencei-hegy
ség) erőnkhöz m érten részt kívánunk venni.
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