
BÁRDOSSY GYÖRGY A hazai ásványi nyersanyagkutatás 
és értékelés korszerűsítésének kérdései

A szerző ismerteti az ásványi nyersanyagkutatás 
korszerűsítésének irányítására 1987-ben létrehozott 
Operatív Bizottság munkájának eddigi eredményeit és 
a korszerűsítés előtt álló további feladatokat.

Ezen belül részletesen foglalkozik a hazai nyers
anyagkutatás számítógépes hardver és szoftver ellá
tottságával, a számítógépes adatbázisok kiépítésével 
és a geostatisztikai módszerek hazai alkalmazásával. 
Értékeli a szakemberellátottságot, valamint a szakmai 
továbbképzés szükségességét. A korszerűsítés egyik 
leglényegesebb témaköre a kutatási eredmények meg
bízhatósága és a kockázatelemzés, melyek hazai alkal
mazását esettanulmányok egész sorában vizsgálják. 
Végül az új kutatási követelményrendszer és szakmai
módszertani előírás kidolgozásáról számol be.

A cikkben röviden ismertetett kérdésköröket rész
letesebben világítják meg e szám további cikkei, me
lyekre tanulmányában a szerző az adott kérdéseknél 
külön is hivatkozik.

Bevezetés

A hazai ásványi nyersanyagkutatás az elmúlt 
évtizedekben számos jelentős eredményt ért el, 
amire geológusaink és geofizikusaink joggal 
büszkék lehetnek. Sajnos ennek ellenére számos 
területen elmaradtunk a nemzetközi élvonaltól. 
Az elmaradás okai főként saját magunkban ke
resendők: a képzés és a továbbképzés fogyaté
kosságaiban, a kutatásirányítás elbürokratizáló
dásában, valamint a nehezedő életkörülmé
nyekből és a bányászat térvesztéséből fakadó 
szakmai érdektelenségben. Hozzájárult ehhez 
a nyelvismeretek hiánya és a külföldi tanul
mányutak korlátozottsága.

Az elmaradás leginkább a számítástechnika 
és informatika, továbbá az újonnan kifejlesz
tett geomatematikai értékelő módszerek alkal
mazásában mutatkozik. Objektív számítások 
hiányában még mindig tisztázatlan az alul-, 
illetve túlkutatás kérdése és szinte teljesen fi
gyelmen kívül maradt a kutatással és a bánya
létesítéssel járó kockázat számszerű értékelése. 
A nyersanyagkutatás gyakran csak az ásvány- 
vagyon-számításra összpontosult, a bányalétesí
tést befolyásoló többi természeti paraméter 
megismerése pedig csak formális volt, az elő
rejelzések bizonytalanságáról pedig semmit sem 
mondott. A geofizikai nyersanyagkutatás az, 
ahol a számítástechnika leginkább tért nyert, 
de az együttes földtani-geofizikai kutatásérté
kelés terén még igen sok a tennivaló.

E helyzetet felismerve az Ipari Minisztérium 
és a KFH vezetői 1987 elején együttes utasítást 
hoztak Az ásványi nyersanyag-lelőhelyek ku
tatásának és értékelésének korszerűsítéséről 
címmel az utasításban foglaltak végrehajtásá

nak irányítására Operatív Bizottságot hoztak 
létre. Ez a bizottság 1987. február 5-én alakult 
meg 15 fős létszámmal. Tagjait a különböző 
iparágak és központi intézmények szakemberei 
közül választották ki. A feladat végrehajtására 
ún. Munkaprogram készült az alábbi pontokkal:
1. A korszerűsítéssel kapcsolatos fogalmak és 

az ásványvagyon-gazdálkodás döntési cso
mópontjainak meghatározása.

2. Az ásványvagyon-kutatásra és -értékelésre 
vonatkozó legfontosabb természeti paramé
terek meghatározása.

3. A korszerűsítés előfeltételeinek megterem
tése:
a) számítógépesítés
b) szakmai továbbképzés
c) szakirodalom-gyűjtés és -feldolgozás

4. A kutatási módszer együttesek korszerűsíté
se.

5. A megbízhatóság és kockázat kifejezésére 
alkalmas mérőszámok rendszerének és meg
állapítási módjának kidolgozása nyers
anyag-féleségenként.

6. A korszerűsítés módszertani tapasztalatai
nak megszerzése esettanulmányok formájá
ban.

7. Űj komplex követelményrendszer kidolgo
zása.

8. Szakmai módszertani előírás összeállítása 
és kiadása nyersanyag-féleségenként.

Az egyes programpontok megvalósítására az 
Operatív Bizottság ún. Munkacsoportokat ho
zott létre saját tagjaiból és felkért szakértők
ből. Maga a bizottság negyedévenként ült ösz- 
sze. Ilyenkor megvitatták és véglegesítették az 
elkészült anyagokat, továbbá döntöttek a soron 
következő konkrét feladatokról.

Az első és a második pont megvalósítása

E két pont kidolgozására Tóth P. József ve
zetésével héttagú munkacsoport alakult. A 
résztvevők önállóan megírt alapozó tanulmá
nyainak megvitatása és összedolgozása révén 
alakult ki 1987 szeptemberére az a tanulmány, 
mely a munkacsoport megállapításait és aján
lásait tartalmazza. A tanulmány egy-egy pél
dányát megkapták a kutató- és a bányavállala
tok, valamint a nyersanyagkutatással kapcso
latban álló intézetek és intézmények.

A tanulmány szerzői újragondolták és meg
fogalmazták az ásványi nyersanyagkutatás 
alapfogalmait és az érintett természeti para-
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métereket. Ezeket mutatja be e szám második 
cikke, Tóth P. József összeállításában.

A tanulmány az eddigi merev kutatási-fázis- 
rendszer helyett egy sokkal rugalmasabb kuta
tásirányítási rendszer bevezetését ajánlja, mely 
a kutatás és bányalétesítési folyamat fő dön
tési csomópontjaihoz igazodik és ennek meg
felelően négy szakaszra osztható:
1. A reménybeli ásványvagyon! ígérő kutatási 

területek kijelölésére irányuló kutatás, ami 
lényegileg az eddigi előkutatásnak felel meg.

2. A potenciális bányaterületek megállapításá
ra irányuló kutatás, mely az eddigi felderí
tő fázissal rokon.

3. A bánya telepítésre kiválasztott nyersanyag
lelőhely részletes megismerésére irányuló 
kutatás, ami az eddigi előzetes és részletes 
fázis együttesének felel meg.

4. A bányaművelést és termelésirányítást szol
gáló kutatás, mely az eddigi termelési kuta
tásnak felel meg.

Felmerül a kérdés, hogy hol itt a különb
ség? A különbség lényegét abban látom, hogy 
az eddigi fázisrendszerben az egyes fázisokat 
általánosan érvényes központi előírások szabá
lyozták. Az előző fázis hatóságilag előírt köve
telményeinek teljesítése volt az előfeltétele a 
következő fázis megkezdésének. Ez a rendszer 
rengeteg bürokratikus megkötést tartalmazott; 
szigorú betartása, melytől az illetékesek is egy
re többször eltekintettek, felesleges munkákat, 
idő- és pénzveszteséget eredményezett. Ezzel 
szemben az újonnan javasolt rendszerben a 
döntéshozó vállalat vagy hatóság az adott cél
tól és konkrét földtani adottságoktól függően 
maga fogalmazhatja meg ismeretességi és meg
bízhatósági igényeit. Minden egyes kutatási 
szakasz addig folyik, amíg a megfelelő döntés- 
hozatalhoz szükséges ismereteket meg nem 
szerzik. Végső fokon a döntéssel járó kockázat 
mértéke szabja meg tehát, hogy a következő 
szakaszba tovább lehet-e lépni, vagy sem. Vé
leményem szerint, mivel a döntéshozó a kutatás 
és a bányalétesítés finanszírozója, rá kell bízni, 
hogy saját kockázatára maga határozza meg az 
egyes döntési csomópontokhoz rendelt követel
ményeket.

Itt szeretném hangsúlyozni, hogy ásványi 
nyersanyagkutatásunkban a kutatási és a bá
nyászati kockázat számszerű meghatározása 
eddig szinte semmilyen szerepet nem kapott, 
eltekintve néhány empirikus, nem számszerű
sített gazdasági jellegű becsléstől. Ezért a koc
kázat még a nagy volumenű bányalétesítési 
döntéseket sem befolyásolta érdemben. A kö
vetkezmények közismertek. Ugyanakkor a koc
kázatelemzésnek külföldön az utóbbi években 
gazdag szakirodalma jelent meg és személyes 
tapasztalataim szerint ma a kockázatelemzés a 
fejlett ipari országokban a nyersanyagkutatás 
és a bányalétesítés nélkülözhetetlen részét ké
pezi.

Az első két ponttal kapcsolatosan szeretnék 
még egy, szerintem alapvető fontosságú meg
állapítást hangsúlyozni, nevezetesen azt, hogy 
az ásványi nyersanyagkutatás alkalmazott
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földtani-ipari tevékenység, melynek célja gaz
dasági hasznot eredményező ásványvagyon 
megismerése. Az ásványi nyersanyagkutatás te
hát egy gazdasági jövedelemtermelő tevékeny
ség első lépése. Ugyanakkor ma még sok kol
légánk szemében a nyersanyagkutatás pusztán 
ismeretszerző földtani tevékenység, függetlenül 
attól, hogy gazdasági hasznot eredményez-e 
vagy sem. Holott ez a gazdasági szempont a 
meghatározó, ez szabja meg az egész kutatási 
folyamatot. Ez a felfogás, véleményem szerint, 
nem hogy csökkentené a tudományos földtan 
szerepét és fontosságát a nyersanyagkutatás
ban, hanem éppen ellenkezőleg, a tudományos 
munka gazdasági jelentőségét fokozottabban 
értékeli.

A korszerűsítés előfeltételeinek megteremtése

Kezdettől fogva tudatában voltunk annak, 
hogy a legjobb javaslatok, kutatásirányítási 
változtatások sem vezethetnek tényleges kor
szerűsítéshez, ha nem teremtjük meg annak 
szakmai és tárgyi előfeltételeit. Ezekkel foglal
kozik a Munkaprogram harmadik pontja.

Meghatározónak tekintettük a számítógépesí
tést és a geomatematikai módszerek elterjeszté
sét. Ehhez először az adott helyzetet kellett 
felmérni. Ezért Lengyel Vilmosné vezetésével 
hét szakemberből álló munkacsoport alakult a 
nyersanyagkutatásban résztvevő számítógép
állomány (hardver), a működtetésükhöz alkal
mazott programok (szoftver) és a munkákban 
részt vevő szakemberek körének felmérésére. 
Ilyen felmérési kísérletek már korábban is vol
tak, de nem jártak megfelelő eredménnyel, 
mert a kiküldött körkérdésekre olyan pontat
lan válaszok érkeztek, melyeket egyszerűen 
nem lehetett összesíteni. Ezért a munkacsoport 
tagjai előre kidolgozott terv szerint az összes 
érintett vállalatot és intézményt felkeresték és 
egységes szempontok szerint mérték fel a hard
ver-, a szoftver- és a szakemberállományt. Az 
országos összesítés 1987 áprilisára készült el a 
következő eredményekkel:

Hardver. A  vártnál több, mikro-, személyi- 
és professzionális személyi számítógépet talál
tak, szám szerint 149-et, de ezek 35 különféle 
típust képviseltek. Nyilvánvaló, hogy a számí
tógép-beszerzés egységes koncepció nélkül tör
tént. Ez a helyzet megnehezíti összekapcsolt 
számítógép-rendszerek kiépítését, továbbá a 
programok kölcsönös elterjesztését.

Nagy különbségek mutatkoznak az egyes 
iparágak hardver ellátottságában. Viszonylag 
jó, de még korántsem teljes a MAELGI, az 
OKGT és a MAT ellátottsága, melyektől az 
OÉA és a, szénbányászat ellátottsága messze el
maradt. Sajnálatosan gyenge az egyetemek 
földtani tanszékeinek ellátottsága.

A felmérést az ország összes érintett válla
latához és intézményéhez eljuttattuk azzal a 
javaslattal, hogy további fejlesztéseik során el
sősorban az IBM PC és a velük kompatibilis 
számítógépek beszerzését szorgalmazzák.
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A felmérésnek komoly visszhangja volt, 
olyannyira, hogy a KFH elnökének utasítására 
a munkacsoport a felmérést 1988. július 1-i 
állapot szerint megismételte. A nehéz gazdasá
gi helyzet ellenére egy év alatt 149-ről 231-re 
nőtt a számítógépek száma. Ezen belül, remél
hetőleg az Operatív Bizottság véleményét is 
figyelembe véve, az IBM PC és a velük kom
patibilis számítógépek száma 44-ről 95-re nőtt.

Külön értékelte a munkacsoport az ún. nagy 
számítógépeket. Ezekből 1987 áprilisában hét 
működött a nyersanyagkutatásban; számuk 
1988 júliusára kilencre nőtt. Üröm az örömben, 
hogy hétféle típust képviselnek. Kettő a 
MAELGI, kettő az OKOT központ, kettő az 
NKFV (Szolnok), kettő a MAT központ és egy a 
Borsodi Szénbányák tulajdonában van. Az 
utóbbi csak kis arányban vesz részt a nyers
anyagkutatás értékelésében. Örvendetes, hogy 
1988-ban már 46 különféle rajzgép (plotter) és 
18 digitalizáló segítette a kiértékelés munká
ját.

Többfelé tapasztaltuk, hogy a vállalati, vagy 
intézményi számítóközpontok szeretnek elkülö
nülni a közvetlen kutatástól. Azt kívánják, 
hogy megbízásokat kapjanak, amit ők majd 
kielégítenek. Ezzel szemben a nálunk fejlet
tebb országokban éppen ellenkező irányzatot 
figyelhettem meg; arra törekednek, hogy minél 
több ún. interaktív számítógépes munkahely 
létesüljön, minél több geológus használhassa 
közvetlenül a számítógépet, ha más nem, egy 
terminálon keresztül. Ezt kellene idehaza is 
szorgalmazni.

Szoftver. A felmérés közel 200 kisebb-na- 
gyobb program használatát jelezte. Ezek egy 
részét idehaza fejlesztették ki, elsősorban a 
MAELGI, az OKGT, a MAT és a BISZT szak
emberei, másik részük külföldről származik. A 
legtöbb program a szénhidrogén-kutatás, a geo
fizika, az ásványvagyon-nyilvántartás és a mű- 
revalósági minősítés tárgykörébe tartozik. Fel
tűnően kevés a bányaföldtani és kutatásirányí
tási program. Az 1988-ban megismételt felmé
rés a programok számának örvendetes növeke
dését és egyre szélesebb körű elterjedését jelez
te. Elősegítette ezt a MÁFI-ban 1988 májusá
ban rendezett „Geoszoftver” kiállítás és 
program-dokumentáció is.

A hardver- és a szoftverfelmérés többszáz 
adatlapon rögzített alapdokumentációjának 
egy-egV példánya a KFH-ban, a Földtani Tár
sulatban és Lengyel Vilmosnénál (MAT) talál
ható és az érdeklődők rendelkezésére áll.

Szakember-ellátottság. Már 1987-ben vi
szonylag sokan, 283-an vettek részt a nyers
anyagkutatás számítógépes munkáiban; igaz 
teljes munkaidejüknek többnyire csak a felét, 
vagy harmadát fordították ilyen munkákra. 
Szakmájuk szerint a legtöbben alkalmazott 
matematikusok (85), geofizikusok (74) és geoló
gusok (61). A fennmaradó részt rendszerszerve
zők, bányamérnökök, közgazdászok és külső 
szerződéses szakemberek adják. A geológusok 
összlétszámához képest számarányuk igen ala
csony, a többség még a számítástechnika alap

jait sem ismeri és matematikai tudása is igen 
gyenge. Ez különösen a 40 évnél idősebb kor
osztályra vonatkozik. Véleményem szerint ma 
a geomatematikai módszerek és a számítástech
nika szélesebb körű alkalmazásának legfőbb 
akadálya nem a hardver, vagy a szoftver elég
telensége, hanem a geológusok kellő szakkép
zettségének hiánya.

A nyersanyagkutatás és -értékelés korszerű
sítésének egyik legfontosabb előfeltétele meg
felelő számítógépes adatbázisok kialakítása és 
működtetése. Ezért a munkacsoport ezt is fel
mérte előbb 1987-ben, majd 1988. július 1-i ál
lapot szerint. Az utóbbi időpontban a nyers
anyagkutatásban 26 vállalatnál és intézmény
nél 84 adatbázis működött. Ezeknek az adatbá
zisoknak belső szervezettsége, terjedelme és 
számítástechnikai színvonala igen eltérő, egy 
részük csak adatbázis-szerű rendszernek nevez
hető. Ügy érzem, szükséges erről a kérdésről 
külön is néhány szót ejteni.

Mint ismeretes, adatbázisnak egymással kap
csolatban álló adatok olyan szervezett halma
zát értjük, melyet feldolgozásra alkalmas for
mában számítógépen rögzítettek. Minden adat
bázishoz adatbáziskezelő program tartozik, 
mely az adatállomány kezelését (beszúrás, tör
lés, kiegészítés, módosítás, keresés, lekérdezés, 
listázás, kinyomtatás) lehetővé teszi. Sajnos a 
fent említett adatbázis-szerű rendszerek adat
hordozói mágnesszalagok, vagy kazetták; má
sutt szekvenciális file-окоп rögzítették az adato
kat. Mindezek csak igen lassú és körülményes 
adatkezelést tesznek lehetővé.

Az adatbázisok kiépítettsége is igen eltérő, 
vannak olyanok, melyek 40—50 paraméterre 
terjednek ki és többszázezer rekordot tartal
maznak. (A rekord egymással kapcsolatban álló 
adatok egységként kezelt halmaza). De talál
tunk néhány olyan adatbázist is, melyek ke
vesebb mint 100 rekordot tartalmaztak. Ezek 
az adatbázisok, amennyiben nem feltöltés alatt 
állnak, a kutatás számára értéktelenek.

A legtöbb működő adatbázis, szám szerint 20 
az ásványvagyon-számítást, nyilvántartást, a 
műrevalósági minősítést és az éves mérlegek 
elkészítését szolgálja. Legfontosabb közülük a 
MÁFI és a MAELGI 1980 óta közösen működ
tetett országos ásványvagyon adatbázisa. A 
MAT és a MÉV is korszerű, jól működő ás
ványvagyon adatbázissal rendelkezik. A szén
hidrogén-kutatás speciális feladatait tíz adat
bázis szolgálja. Külön ki kell emelni a GKV 
50 paraméterre kiterjedő, több mint egymillió 
rekordot tartalmazó központi adatbázisát.

A felszíni geofizikai mérések adatainak táro
lására a MAELGI számos adatbázist hozott lét
re; ezeket összevontan értékeltük. Sajnos ke
vés a közvetlen kutatásirányítást szolgáló adat
bázis. Közülük elsősorban a BKV 1987 óta ki
fejlesztett három adatbázisa és a MAELGI 
„KIR” elnevezésű adatbázisa érdemel említést. 
Kevés és gyenge kiépítettségű a bányaföldtani 
adatbázis.

Sajnos egyetlen iparág adatbázis kiépítettsé
ge sem éri el a legfejlettebb ipari országok
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színvonalát. Adatbázis-kiépítettség tekintetében 
jelenleg szénbányászati vállalataink helyzete a 
legrosszabb, bár itt is vannak örvendetes ki
vételek, pl.: Veszprémi Szénbányák, Borsodi 
Szénbányák. Űj adatbázisok létesítését számos 
helyen az is akadályozza, hogy az érintett vál
lalatok vezetői és geológusai nem ismerik kel
lően az adatbázisok által nyújtott előnyöket és 
csak az adatbázis kiépítésével járó többletmun
kát érzékelik. Véleményem szerint az Ipari Mi
nisztériumnak és a KFH-nak minden eszköz
zel támogatni és szorgalmazni kellene új adat
bázisok létesítését és a meglevők továbbfejlesz
tését.

1988 áprilisában a geostatisztikai módszerek 
hazai alkalmazásáról is felmérést készítettünk. 
Itt szeretném hangsúlyozni, hogy a geostatisz- 
tika nem egyszerűen statisztikai módszerek 
alkalmazása a földtani kutatásban, hanem kü
lönálló matematikai módszer együttes. A geo- 
statisztika az ún. regionalizált valószínűségi 
változók elméletén alapul, melyet a hatvanas 
évek elején a francia G. Matheron professzor 
dolgozott ki. Magyarországon a hetvenes évek 
végén történtek az első lépések a geostatiszti- 
ka alkalmazására először a bauxit, majd az 
uránérc és az építőanyagipari kutatásban. A 
szükséges programokat alkalmazott matemati
kusokkal együttműködésben idehaza fejlesz
tették ki.

Felmérésünk szerint a geostatisztikai mód
szerek alkalmazása jelenleg a hazai bauxit- 
kutatásban a legelterjedtebb. A rövid hatástá
volságok miatt elsősorban a részletes kutatás
nál, továbbá a működő bányaüzemek termelési 
kutatásának értékelésére használják. Az igen 
rövid hatástávolságok miatt az uránércbányá
szatban is elsősorban a termelési kutatásban 
kerültek alkalmazásra. Feltűnően eredményes 
alkalmazási területnek bizonyult a kavics- és a 
cementipari kutatás. A számításokat a Földmé
rő és Talajvizsgáló Vállalat (FTV) szakemberei 
kezdeményezték és végzik ma is.

A kőszén- és lignitkutatásban elsőként a 
Mátraaljai Szénbányáknál végeztek geostatisz
tikai számításokat a KBFI szakemberei, majd 
az Oroszlányi és a Borsodi Szénbányáknál ke
rült sor további számításokra. A viszonylag 
nagy hatástávolságok (500—1500 m) miatt 
geostatisztikai számításokat már az előzetes 
fázisban, kedvező települési viszonyok esetén a 
felderítő kutatás során is alkalmazni lehet. Az 
OÉÁ a recski előfordulás egy kisebb részterü
letén végeztetett geostatisztikai számításokat. 
Sajnos egy kísérlet kivételével a szénhidrogén
kutatásban a legutóbbi időkig nem került sor 
geostatisztikai módszerek kipróbálására, hol
ott erre a külföldi szakirodalomban egyre több 
példát találunk.

A felmérés óta az Operatív Bizottság javas
latára a KFH több kőszénelőforduláson végez
tetett geostatisztikai számításokat. Ezek ered
ményeiről a Munkaprogram hatodik pontjánál 
számolok be. A geostatisztika szélesebb körű 
alkalmazásának legfőbb földtani korlátja az 
ún. hatástávolság, melyet mint ismeretes, a

félvariogramokból lehet leolvasni. Ha a fúrá
sok távolsága a hatástávolság kétszeresénél na
gyobb, úgy a „klasszikus” geostatisztika nem 
alkalmazható. Az ún. „fuzzy-set” elmélet alkal
mazásával a geostatisztikai számításokba geo
fizikai mérések adatait és ún. bizonytalan föld
tani információkat is be lehet vonni, ami által 
a geostatisztika alkalmazási területe lényege
sen kibővíthető. Egy-egy kiválasztott bauxit-, 
illetve szénhidrogén-előforduláson végzett ez- 
irányú számításaink biztató eredménnyel jár
tak.

Hangsúlyozni szeretném, hogy semmi értel
mét nem látom a geostatisztika mindenre kiter
jedő erőltetett elterjesztésének. Vannak előfor
dulások, ahol a kutatások értékelésére, speciális 
földtani adottságok miatt más módszerek al
kalmasabbak. Ezért van szükség az újonnan ki
dolgozott geomatematikai módszerek minél szé
lesebb körű megismerésére. Ennek egyik pél
dájaként Juhász Erika és O. Kovács Lajos cik
ke mutatja be a többváltozós diszkrimináns 
analízist e szám keretében.

Az új módszerek megismertetését nagyban 
elősegítheti a Magyarhoni Földtani Társulat ke
retében 1988 szeptemberében megalakult Geo
matematikai és Számítástechnikai Szakosztály, 
melyben már eddig is számos, a kutatás kor
szerűsítésével foglalkozó előadás hangzott el.

Az előzőkben ismertetett felmérések nyomán 
nyilvánvalóvá vált, hogy a korszerűsítés egyik 
legfőbb akadálya az, hogy szakembereink is
meretei nem tartottak lépést a világszerte be
következett rohamos fejlődéssel, elsősorban a 
számítástechnika és a geomatematikai módsze
rek alkalmazása terén. A bizottság véleménye 
szerint ezen szervezett szakmai továbbképzés
sel lehet a leghatékonyabban segíteni. Ezért 
Varga Péter vezetésével 17 tagú Oktatási Bi
zottság alakult a továbbképzés megszervezésé
re és lebonyolítására. A bizottság úgy döntött, 
hogy kis létszámú, konzultációs jellegű tanfo
lyamokat szervez a külföldön bevált ún. 
„workshop” tanfolyamok példájára, melyeket 
mindig az adott vállalatnál kell megtartani.

1987-ben először hét kiválasztott alapozó té
mában egy-egy kísérleti tanfolyamra került 
sor, ahol kipróbáltuk mind a tematikát, mind a 
tanfolyamok lebonyolításának módját. A tan
folyamok a vártnál jobb fogadtatásban része
sültek, ami elsősorban a felkért előadók lelke
sedésének és alapos felkészülésének volt kö
szönhető. Kialakult, hogy vidéken utaztatási 
okokból legjobb a tanfolyamokat két egymás 
után következő napon tartani, átlagosan 10 óra 
terjedelemben. Ez elégséges a leglényegesebb 
ismeretek közlésére és megvitatására, mely 
nyomán akár egyéni tanulással, akár hosszabb 
szaktanfolyamok segítségével az ismereteket 
teljesebbé lehet tenni.

A rendszeres továbbképzés 1988 tavaszán 
indult meg. 1988-ban a hét alaptémában 
összesen 26 tanfolyamot tartottunk. A leg
több tanfolyamot a számítástechnika a 
nyersanyagkutatásban, a valószínűségszámítás 
és a statisztika földtani alkalmazásai és
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a geofizika új módszerei témakörben kér
ték a vállalatok. 1989-ben az alapozó 
tanfolyamok mellett további 25 szűkebb 
tematikájú és magasabb szintű tanfolyamot is 
szerveztünk a vállalatok és intézmények ja
vaslatai alapján. Ilyenek például az adatbázi
sok létesítése és használata, a geostatisztika 
alkalmazási területei, a bizonytalanság és a 
kockázatszámítás a nyersanyagkutatásban, a 
bányageofizika és a medenceanalízis. E tanfo
lyamok lebonyolítása jelenleg is folyamatban 
van.

Az ásványi nyersanyagkutatás korszerűsíté
se nem érheti el célját, ha az érintett bánya
mérnökök nem szereznek tudomást célkitűzé
seinkről, nem ismerik meg a bevezetésre ke
rülő új módszereket. Ezért felvettük a kapcso
latot a Miskolci Nehézipari Egyetem bánya
mérnöki karának vezetőivel. Kezdeményezé
sünket igen kedvezően fogadták és minden re
ményünk megvan arra, hogy együttes erőfe
szítéssel a szakmai továbbképzés ebben az 
irányban is kiterjedhet. Ugyancsak a szakmai 
továbbképzést segíti az ELTE Alkalmazott 
Földtani Tanszéke által szervezett kétéves geo- 
matematikai szaktanfolyam, mely 1989 tava
szán indult meg.

Kívánatos, hogy a korszerűsítés kapcsán fel
dolgozott témák az egyetemi geológusképzés
ben is megfelelő helyet kapjanak.

A korszerűsítés további előfeltétele a külföl
dön folyó szakmai fejlődés folyamatos figye
lemmel kísérése, az új módszerek hazai 
kipróbálása és adaptálása érdekében. Ez 
a szakirodalom figyelése útján történhet. 
Ezt a tevékenységet segíti elő a hetedik éve 
havonta megjelenő „Geológiai és geofizikai 
szakirodalmi tájékoztató”. Ez a kiválóan szer
kesztett folyóirat azonban a teljes földtani és 
geofizikai tudományterületet tekinti át és ezért 
nem várható el tőle a nyersanyagkutatás kor
szerűsítésével kapcsolatos témák teljes körű fi
gyelése és feldolgozása.

A MÁFI közvetítésével ezért a hannoveri 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Roh
stoffe intézettel sikerült olyan megállapodást 
kötni, hogy kéthavonta megküldik a MÁFI- 
ba a tárgykörben megjelent publikációk jegyzé
két, sőt 1970-ig visszamenőleg is megküldték az 
irodalomjegyzéket. Ez a korszerűsítés további 
munkáit lényegesen elősegíti.

Az ilyen szerteágazó, többezer tételes szak- 
irodalom jegyzékekből való tanulmányozása 
azonban rendkívül időigényes, fáradságos fel
adat. A megoldást a számítógépes szakiroda
lom-adatbázisok jelentik. 1989-ben egy hazai 
és egy külföldi szakirodalmi adatbázist létesí
tettem, melyek feltöltése folyamatban van. A 
közel száz kulcsszó segítségével a korszerűsí
tés összes témakörét gyorsan és egyszerűen át 
lehet tekinteni. Megoldatlan viszont, miként 
lehetne a Munkaprogramban részt vevő szakem
berek körén túl e szakirodalom-értékelést köz
kinccsé tenni. Erre szerintem a MÄFI lenne 
hivatott.

A kutatási módszeregyüttesek korszerűsítése

Az eddig leírtak a korszerűsítés elméleti és 
gyakorlati feltételeit teremtik meg, a tényle
ges korszerűsítés a kutatási módszeregyüttesek 
keretében valósul meg. Erre irányul a Munka- 
program negyedik pontja. Az Operatív Bizott
ság 1987-ben úgy döntött, hogy öt tanulmány 
készítését rendeli meg az e célra alakított szak
értői munkacsoportoktól. Közülük egy tanul
mány foglalkozik a szénhidrogén-kutatással, a 
többi négy pedig a szilárdásvány-kutatás egy- 
egy részterületével az alábbi bontásban:
— Az elő- és felderítő kutatás módszeregyüt

tesei. A tanulmányt Somos László vezetésé
vel a MÁFI szakemberei készítették el.

— A bányatelepítésre kiválasztott területek 
kutatásának földtani módszeregyüttesei. A 
tanulmányt Falus Gábor, Sinóros Sz. Lóránd 
és Tóth P. József készítették.

— A bányaföldtani kutatási módszeregyüttesek 
korszerűsítése a szén-, érc- és ásványbányá
szatban. Széles Lajos vezetésével hat szak
ember állította össze.

— A szilárdásvány-kutatásban alkalmazott 
geofizikai módszerek. Ráner Géza vezetésé
vel a MAELGI geofizikusai és felkért külső 
szakértők készítették. Ez a tanulmány az 
előző három geofizikai kiegészítése, azt fog
lalja össze, hogy a kutatási folyamat egyes 
szakaszaiban milyen geofizikai módszereket 
lehet alkalmazni.

A szénhidrogén-kutatási tanulmány Kókai 
János vezetésével 10 szakember műve. Felkéré
sünknek megfelelően mind az öt tanulmány 
előbb a jelenlegi helyzetet, majd a korszerűsítés 
javasolt irányát, annak lehetőségeit vizsgálja.

A tanulmányok részletes ismertetésére e 
cikk keretében nincs lehetőség. Példaként a 
szénhidrogén-kutatással foglalkozó tanulmány 
összefoglalását közöljük, továbbá Dobróka Mi
hály, Gyulai Ákos, Ormos Tamás és Takács 
Ernő tanulmányát a hazai bányabeli geofizikai 
mérések helyzetéről a szén- és bauxitbányá
szatban. Az érc- és ásványbányászati nyers
anyagok kutatási módszeregyütteseinek korsze
rűsítését tekinti át a teleptani típusok függvé
nyében Zelenka Tibor cikke.

E témakör keretébe tartozik az a munka is, 
amit a MAT központ megrendelésére Haas 
János vezetésével egy tíz főből álló munkacso
port készített a hazai reménybeli bauxitvagyon 
felmérésének és kutatásának korszerűsítéséről. 
Tanulmányuk legfontosabb megállapításait tar
talmazza a Haas János és Tóth Álmos által írt 
és e számban közölt cikk. Ugyancsak kutatási 
módszeregyüttesek témakörébe tartozik az a 
cikk is, amit Szilágyi Gábor és Vizy Béla írt 
a hidrogeológiai és bányavízvédelmi kutatások 
korszerűsítéséről.

Megbízhatóság és kockázat

A Munkaprogram ötödik pontja a megbízha
tóság és a kockázat kifejezésére alkalmas mé-
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rőszámok rendszerének kidolgozását irányozta 
elő nyersanyagféleségenként. Hazai tapasztala
taink e téren minimálisak voltak, ezért a fel
adat teljesítése különösen nehéznek bizonyult.

1988 elején öt munkacsoportot alakítottunk 
Kuhn Tibor, Széles Lajos, Fodor Béla, Virágh 
Károly és Félegyházi Zsolt vezetésével a szén- 
hidrogén, szén és lignit, bauxit, uránérc, vala
mint az érc- és ásványbányászat szakterületére. 
A tanulmányok 1988 novemberére készültek el. 
Ezek az első olyan tanulmányok a hazai nyers
anyagkutatásban, melyek logikus sorrendben 
lépésről lépésre elemzik a kutatás értékelése és 
a vagyonszámítás során felmerülő bizonytalan
ságokat és hibaforrásokat. A feladatnak meg
felelően a tanulmányok a természeti paramé
terek hibaelemzésére irányultak, a gazdasági 
(pénzügyi) követelmények vizsgálatára nem 
terjedtek ki. A tanulmányok közül Fodor Béla 
és Tóth Almos szerkesztésében a bauxitkutatás 
és bányászattal kapcsolatos megbízhatósági és 
kockázati értékelést közöljük e számban.

Mint várható volt, megfelelő tapasztalatok 
hiányában a kockázatmeghatározás témaköré
ben a tanulmányok még nem tudtak teljes 
értékű válaszokat adni. Ezért megfelelő kül
földi tapasztalatok megszerzése után e részfel
adat megoldása 1989-re maradt.

Esettanulmányok (A Munkaprogram 6. pontja)

Az esettanulmányok célja a bevezetésre ki
szemelt módszerek kipróbálása egy-egy előfor
dulás konkrét földtani adottságai között. Ezek 
a munkák 1988-ban indultak, miután a Munka- 
program első öt pontjának teljesítésével már 
jobban kirajzolódtak előttünk a kutatás-érté
kelés új irányai. A pénzügyi erőforrások korlá
tozottsága miatt a kőszénkutatásra összpontosí
tottuk az 1988. évi esettanulmányokat, mert 
úgy láttuk, hogy ezen a területen van legin
kább szükség megújulásra.

ö t  esettanulmány elkészítésére alakítottunk 
egy-egy munkacsoportot az adott előfordulást 
legjobban ismerő geológusok, valamint a geo- 
matematikai feldolgozásban járatos szakembe
rek részvételével. A feladat elsősorban a geo- 
statisztikai eljárások kipróbálása volt, de emel
lett a klasszikus statisztikai számításokat is el
elvégezték és ahol erre mód nyílt, összevetet
ték a kutatások értékelésének eredményeit a 
bányászati tapasztalatokkal. Külön cél volt az 
előfordulások tektonikai felépítésének geoma- 
tematikai értékelése. Az előfordulásokat úgy 
választottuk ki, hogy feketekőszén, barnakő
szén és lignitelőfordulások egyaránt szerepel
jenek közöttük.

A tanulmányok közül a dudarit, a Dorog- 
lencse-hegyit és a dubicsányit rövidített formá
ban ebben a számban is bemutatjuk. A fenn
maradó két tanulmány a Mecseki Szénbányák 
István aknai II. telepéről és a Mátraaljai Szén
bányák Thorez bányaüzem К—II. külfejtéséről

készült. Az Operatív Bizottság által finanszíro
zott fenti számításokon túlmenően javaslatunk
ra az Oroszlányi Szénbányák a Bokod-dél te
rületen végeztetett geostatisztikai számításokat 
a MAT szakembereivel, valamint az OÉÁ meg
rendelésére a recski előfordulás szkarnos telep
részéről készült geostatisztikai értékelés három 
dimenziós krigeléssel.

A bizottság véleménye szerint a fenti tanul
mányok egytől-egyig eredményesek voltak. 
Egyrészt bebizonyították az új geomatematikai 
eljárások alkalmazhatóságát ezeken az előfordu
lásokon, másrészt a hibameghatározás terén is 
előrelépést eredményeztek. Ugyanakkor a tek
tonikai felépítés értékelése, bár sok tekintetben 
előrehaladt, még mindig nem tekinthető megol
dottnak.

Az 1988. évi eredményes számítások alapján 
javaslatunkra az Ipari Minisztérium és a KFH 
újabb esettanulmányokat rendelt meg 1989-ben. 
Ennek keretében további statisztikai-geostatisz- 
tikai értékelések kezdődtek a Kápolna—Ny, 
Márkus-hegy, Balinka, Lencse-hegy, Putnok, 
Mány és Komló-Zobák szénelőfordulásokon, 
valamint az úrkuti mangánérc-előforduláson. 
1990-re is áthúzódóan Bükkábrány és Zsámbék— 
É szénelőfordulásokon is számítások kezdődtek. 
Ennél is fontosabb, hogy kockázatszámítások 
kezdődtek a KFH megrendelésére a Dorog- 
Lencse-hegy és a Márkus-hegy—dél szénelőfor
dulásokon, valamint a fehérvárcsurgói öntödei 
és üveghomok előforduláson.

Szeretnénk a kockázatelemzés módszereit 
minél több hazai nyersanyag-előforduláson ki
próbálni. A célunk az, hogy minden egyes ku
tatási és bányalétesítési döntést a jövőben a 
kockázat számszerű értékelésével lehessen alá
támasztani.

Üj komplex követelményrendszer kidolgozása

E feladat teljesítésére 1988 végén alakult 
meg egy tizenegy tagú munkacsoport Tóth P. 
József vezetésével. A munkacsoport áttekintet
te és összesítette a korábban elkészült tanul
mányokat. Részletesen megvitatták a kutatási 
fázisok és az ismeretességi kategóriák alkalma
zásának új irányelveit és követelményeit. Az 
esettanulmányokkal párhuzamosan folyik a 
kockázatelemzés hazai metodikájának és köve
telményeinek kidolgozása. Rögzítik a kutatási 
zárójelentések új tartalmi követelményeit. Ezek 
az értékelések már a nyersanyagkutatás bá
nyászati és pénzügyi-gazdasági vonatkozásaira 
is kiterjednek.

A munkacsoport 1989 végére fejezte be 
ajánlásai összeállítását. Ezek egyrészt az 
összes nyersanyagra vonatkozó általános 
követelmények, másrészt részletes kidol
gozásra kerültek a szilárdásványkutatás kö
vetelményei. A szénhidrogén-kutatás specifikus 
követelményrendszerét az OKGT szakemberei 
dolgozzák ki a munkacsoporttal szorosan 
együttműködve.

10 f ö l d t a n :  k u t a t á s  mm. é v f o ly a m  (то. é v ) ,  i —г. szám



Szakmai-módszertani előírás összeállítása

Azt tervezzük, hogy a korszerűbb kutatási 
és értékelési módszerek bevezetésének meg
könnyítésére részletes módszertani előírást ál
lítunk össze nyersanyag-féleségenként. Ezt a 
munkát szeretnénk 1990-ben befejezni. Ebben 
az anyagban részletesen leírnánk nyersanyag
féleségenként az ajánlott kutatási módszer
együtteseket, a kutatás döntési csomópontjainál 
megkövetelhető ismereteket, illetve azok pon
tosságát. Foglalkozni fogunk a kutatási ered
mények kiértékelésének módjával, a vagyon- 
számítással és annak gazdasági értékelésével.

Nem szeretnénk a kutatók kezét valamiféle 
„szolgálati szabályzattal” megkötni. E munka 
célja a korszerű módszerek bevezetésének meg
könnyítése, szem előtt tartva a folyamatos to
vábbhaladás szükségességét.

Összefoglalás

Mint a leírtakból kiderült, a munka meg
kezdése óta két és fél év telt el. Az Operatív 
Bizottság, valamint a munkacsoportok munká
jában már eddig több mint 150 szakember vett 
részt. A szakmai továbbképző tanfolyamok, a 
szakmai konzultációk és üzemlátogatások során 
pedig többszáz geológusnak és geofizikusnak 
sikerült elképzeléseinket, legalább vázlatosan 
ismertetni. A Földtani Kutatás mostani száma 
pedig azt a célt szolgálja, hogy minél többen 
írásban is megismerhessék eddigi eredmé
nyeinket és további célkitűzéseinket.

Ügy érzem, hogy a munka java még előttünk 
áll. Sikerült ugyan az alapelveket megfogalmaz
ni és a korszerűsítés fő irányait kijelölni, de hát
ra van még az illetékes hatóságokkal való jó
váhagyatása. Ezzel párhuzamosan kell az új 
kutatási és értékelési módszereket elterjeszteni. 
Ezen belül különösen a kutatási adatbázisok és 
a naprakész számítógépes kutatásirányítás be
vezetése lesz nehéz feladat.

Véleményem szerint az általunk körvonalazott 
korszerűsítéshez, ha szűkösen is, a technikai 
előfeltételek adottak. A fő nehézséget szerin
tem egyrészt a szükséges szakismeretek hiá
nyossága, másrészt a nem megfelelő „hozzáál
lás” okozza. Meggyőződésem, hogy az egyetemi 
oktatás korszerűsítésével, az előzőkben ismer
tetett továbbképző tanfolyamokkal és nyelv- 
tanfolyamokkal a szakmai színvonalat igen rö
vid idő alatt a szükséges színvonalra lehetne 
emelni.

Sokkal nehezebb a „hozzáállás” problémája, 
az utóbbi időben annyira elterjedt passzivitás 
és érdektelenség miatt. A mai nehéz időkben 
sok panaszt hallani a geológia és a nyersanyag- 
kutatás presztízsveszteségéről, leértékelődésé
ről. Ezért sokan visszahúzódnak és úgy tűnik, 
nem is törekednek helyzetükön változtatni. A 
presztízsveszteségnek, bármennyire is fájdal

mas, részben magunk is okai vagyunk, azzal, 
hogy fokozatosan elmaradtunk a világ roha
mos fejlődésétől. Ezért úgy érzem, személyes 
érdekünk a nyersanyagkutatás mielőbbi radi
kális megújítása, korszerűsítése. Olyan szakmai 
színvonalat kell elérnünk, mely mellett mun
kánk fenntartása a gazdaság irányítói számára 
megéri a befektetett pénzt. Továbbmenve, 
olyan szavahihetőségre kell szert tennünk, hogy 
a nyersanyagkutatás minden kérdésében sza
vunk nélkülözhetetlen legyen.

Végezetül mindehhez a vállalatok és intéze
tek sokszáz geológusának és geofizikusának 
egyetértő résztvételén túl főhatóságaink vezető 
szakembereinek tevékeny együttműködésére is 
szükség van. Érdemi eredményt csak akkor 
érhetünk el, ha a vezetők és a vezetettek egy
aránt megteszik a maguk részét a korszerűsítés 
érdekében.

Bárdossy, György:
Problems of the modernization of the exploration and

evaluation of mineral raw materials in Hungary
The author summarizes the results achieved till now 

by the operative committee created in 1987 for 
directing the modernization of the exploration for 
mineral raw materials and the further tasks concern
ing modernization.

Within this field he deals in detail with the hard
ware and software supply of computers given to the 
exploration of raw materials in Hungary, with the 
construction of computer-aided data bases and with 
the utilization of geostatistical methods in Hungary. 
He evaluates the state of supply with experts and the 
necessity of professional extension training. One of 
the most important topic of modernization is the 
reliability of the exploration results and the risk 
analysis, the domestic application of which is exa
mined in a wohle series of case studies. Finally he 
gives account on the elaboration of the new require
ment system for exploration and of the professional- 
methodical prescription.

The topics described in brief in this article are el- 
cidated in more details in further articles of this 
issue, to which the author refers specially in his 
study in connection with the arising problems.

Дьёрдь Бардошши

Вопросы модернизации поисков и разведки 
минерального сырья в Венгрии

В статье излагаются результаты работ Оперативной Ко
миссии, созданной в 1987 году для управления модерниза
цией поисков и разведки полезных ископаемых, а также ее 
дальнейшие задачи.

В связи с этим подробно рассматривается оснащение оте
чественной рудной промышленности вычислительной тех
никой и ее программное обеспечение, а также создание в 
Венгрии банков данных и применение статистических мето
дов. Автором оценивается обеспеченность кадрами, а так
же необходимость повышения квалификации специалис
тов. Одной из наиболее важных областей модернизации яв
ляется надежность результатов и анализ риска, изученные 
на ряде отечественных примеров. Далее рассматриваются 
работы, связанные с разработкой системы требований и 
научно-методических инструкций проведения поисков и 
разведки полезных ископаемых.

Круг вопросов, затронутых в статье, более подробно 
освещается в дальнейших статьях этого выпуска, на которые 
ссылается автор при рассмотрении конкретных тем.
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Pályázati felhívás!

A GEDEON TIHAMÉR Alapítvány 
díjat tűz ki

bauxitgeologia vagy timföld-kémia

tárgykörben kiemelkedő eredményeket elért, a 
pályázat benyújtásakor 35. életévét még be 
nem töltött fiatal szakemberek részére.

1990-ben pályázni lehet 1985. január 1. óta 
hazai vagy külföldi folyóiratokban megjelent 
közleménnyel, könyvvel, könyvrészlettel, meg
adott szabadalommal, megvédett egyetemi dok
tori, illetve kandidátusi értekezéssel.

A pályamunka a bauxit-feldolgozás, timföld- 
gyártás során melléktermékként keletkező 
anyagokra (pl. ritkafémek kinyerése, hulladék- 
hasznosítás), a timföld különleges felhasználá
sára, környezetvédelmi problémák megoldásá
ra, a számítástechnika alkalmazására az adott 
területen is vonatkozhat.

A pályázatot elnyerő 15 000,— Ft-os díjban 
részesül és ezzel együtt részére kisplasztikát 
adnak át.

A díjra többszerzős munkával is lehet pá
lyázni, de ebben az esetben a társszerzőktől 
nyilatkozatot kell kérni, hogy a munka milyen 
hányada a pályázó teljesítménye.

A pályázatokat 1990. május 30-ig lehet be
adni a Budapesti Műszaki Egyetem Tudomá
nyos Osztályára (1521 Bp., Műegyetem rkp. 3. 
K. ép. I. em. 8/a.). A megjelent munkák külön
lenyomatáit, vagy másolatait 6 példányban kell 
csatolni.

A pályázatokat bírálóbizottság értékeli, mely
nek elnöke a Budapesti Műszaki Egyetem rek
tora, tagjai a Veszprémi Vegyipari Egyetem, 
a Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc), a 
Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége és a Magyar Tudományos Akadé
mia képviselői.

A bírálóbizottság 1990. augusztus 31-ig dönt 
a díj adományozásáról és a díj átadására 1990. 
szeptemberben kerül sor.

Budapest, 1990. január hó.
(Dr. Fodor Lajos) 
a kuratórium elnöke

Álláskínálat

A Központi Földtani Hivatal szakmai kiadványán keresztül is elő kí
vánja segíteni a szakterületen dolgozók elhelyezkedését, illetve a vállala
tok, intézetek s egyéb vállalkozási formák szakemberigényeinek kielé- 
gítését/biztosítását.

Ezért a jövőben minden számunkban megjelenik az ALLÄSKlNÄLAT 
oldal, melyben ÄLLÄST KERES és ALLÄST AJÄNL rovatban hirdetési 
díj nélkül közöljük az igényeket. A hirdetéseket a Központi Földtani Hi
vatal (Földtani Kutatás szerkesztőbizottsága) 1051 Budapest, Arany János 
u. 25. címen lehet feladni.

Szerkesztő

12 F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X X II I .  év fo lyam . (1990. é v )  1—2. s zám


