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A hazai ásványi nyersanyagkutatás 
alapfogalmainak és természeti 
paramétereinek újraértékelése

A tanulmány az ásványi nyersanyagkutatás elvi és 
módszertani alapjának korábbi felülvizsgálatait átte
kintve azokat az újabb szempontokat tárgyalja, ame
lyek figyelembevétele a kutatás és értékelés korsze
rűsítéséhez szükséges. Az alapfogalmak újraértékelése 
során az ásványi nyersanyagkutatás ipari-bányászati 
jelentősége került előtérbe. A korszerűsítés a kutatás 
szakaszait a bányászati döntéselőkészítések folyamatá
ba illeszti, a kutatás tartalmi, megbízhatósági köve
telményeit pedig a bányászati döntések még megen
gedhető kockázataiból levezetendőnek tartja. Megkü
lönbözteti a kemény, a lágy és a leíró jellegű infor
mációkat, az egyedi adatok és térjellemző földtani
bányászati modellek összhangját kifejező megbízható
ságot pedig elválasztja a természeti valóság és az azt 
leképező modell hasonlóságát kifejező hitelesség fo
galmától.

Az ásványi nyersanyagkutatás területét és tartalmát 
a lelőhely fogalmának bevezetésével kiterjeszti arra 
a természetes térrészre is, amely a telepet magában 
foglalja, és amelyet annak kiaknázása (akár hatásai
val is) igénybe vesz. A kutatást a hagyományos föld
tani adatok meghatározása mellett olyan természeti 
paraméterek megismerésére is kiterjesztendőnek ítéli, 
amelyek a földtani határterületre, vagy több szakterü
let közös kompetenciájába tartoznak. A természeti 
paraméterek sokaságát az ipari felhasználás szem
pontjából a kvalitást és a bonitást jellemzőek csopor
tosításában tárgyalja, nagyobb fontosságot tulajdonít
va ez utóbbiak meghatározásának és megbízhatóságuk 
javításának. Üj természeti paraméterként definiálja a 
bonyolultság fogalmát, és természeti paraméterként 
kezeli az adatok eloszlását, sűrűségét, változékonysá
gát, kontinuitási, izotrópiai és egyéb jellemzőit is. A 
megnövekedett adathalmaz számítógépes kezelését, 
feldolgozását, az ismeretszerzés és a bányászati terve
zés között pedig interaktív kapcsolattartást tart szük
ségesnek.

Az ásványi nyersanyagkutatás és -értékelés 
korszerűsítésének programja — mint minden 
korszerűsítés — kritikai vizsgálatokkal, új fel
adatok értelmezésével, elvek és fogalmak tisz
tázásával kezdődik. Minthogy a nyersanyagku
tatás önálló tudományágként értelmezve is al
kalmazott, ipari (bányászati) tevékenység, fo
galmainak és módszereinek újraértékelése 
mindig esedékessé válik, ha az alkalmazás kö
rülményei változnak. A világháborút követő 
extenzív és erősen központosított bányászati 
fejlesztések éppúgy kitermelték a nyersanyag- 
kutatás aktuális elvi-módszertani eszköztárát, 
mint a hetvenes években előtérbe kerülő, még 
központosított, de már intenzív fejlesztés idő
szaka, vagy a nyolcvanas évek rendszerszemlé
lete. Az elvi módszertani alapok újraértékelé
sére az elmúlt 40—50 évben is legalább három 
bányászat-megújítási törekvés nyújtott alkal
mat. Az első, szakmai és gyakorlati szempont
ból mindmáig példaértékű rendszerezés Benkő 
F. és szerzőtársai nevéhez fűződik. Az ásvány

kutatás és bányaföldtan témáit összefoglaló ké
zikönyv (1970) mindazt felölelte, amit abban az 
időben tárgyalni lehetett. Ez a munka azonban 
— az azóta bekövetkezett, jelentős elméleti és 
metodikai fejlődés következtében — mára már 
sokat vesztett iránymutató jellegéből.

A következő évtized (1970—1980) az ásvány- 
vagyon-gazdálkodás bányagazdasági alapjainak 
lerakásával kölcsönhatásban szinte ontotta a 
földtani nyersanyagkutatás — elsősorban gaz
daságirányítás-korszerűsítési indíttatású — 
publikációit, munkabizottsági jelentéseit. A fej
lődés eme szakaszában — amelyet Tóth M. és 
Faller G. munkássága fémjelez — a földtan és 
a bányászat legszélesebb szakértői köréből ver
buvált munkabizottságok csaknem minden 
olyan kérdéssel foglalkoztak (ismeretességi ka
tegóriák, kutatási fázisok, megbízhatósági kérdé
sek, de mindenekelőtt ezek szerepe az ásvány- 
vagyon-gazdálkodásban), amelyek a napjaink
ban folyó legújabb korszerűsítési program te
matikájának is részét képezik. Csaknem telje
sen kimaradt azonban e vizsgálatokból az ek
kor már világszerte terjedő geostatisztikai, szá
mítástechnikai, kockázatbecslési módszertan al
kalmazásának előkészítése, vagy a kutatási
bányászati folyamatok teljesebb körű rendszerét 
kezelhetővé tevő matematikai modellezés esz
köztárának kialakítása. Az is igaz azonban — 
és ez az akkori korszerűsítés kiteljesedésének 
jelentős akadályát jelentette —, hogy ezek a 
tanulmányok, noha következtetéseik, megálla
pításaik, javaslataik még ma is helytállóak, 
rendre eltűntek az illetékes íróasztalok fiókjai
ban. Részben azért, mert az ásványvagyon-gaz- 
dálkodás mindmáig helyesnek bizonyuló elveit 
a bányászat maga sem alkalmazta következete
sen, részben pedig azért, mert az ásványi 
nyersanyagkutatás irányítási rendszerében még 
ebben az időben is fennmaradtak a tervutasí
tásos gazdaságirányítás kényelmet és látszóla
gos biztonságot nyújtó, felelősséget megosztó, 
vagy azt formálisan is átvállaló központi elő
írásai.

Az elvek és módszerek újraértékelésének kö
vetkező időszaka Kapelyi L. és munkatársai ne
véhez fűződik, az ásványi eredetű természeti 
erőforrások hasznosításának rendszer- és függ
vényszemlélete kidolgozásával meghatározottan 
(1981). Ez a rendszerfejlesztési kutatómunka a 
földtani nyersanyagkutatás kérdéseinek — je
lentőségéhez méltóan — nagy teret szentelt, és 
nemzetközi mércével mérve is elismerésre mél
tó elméleti és módszertani korszerűsítést ala
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pozott meg. Sajnálatos azonban, hogy mindez 
a klasszikus geo-tudományokat művelő hazai 
szakemberek körében kezdetben inkább meg
ütközést és értetlenséget szült. Mondanivalóját 
nem értették és nem is akarták érteni. Több 
évnek kellett eltelni ahhoz, hogy az elmélet és 
a gyakorlat e téren is közelíthessen egymáshoz. 
A geo-szakmák érdeklődése e módszerek hasz
nosítását illetően valójában csak akkor fokozó
dott, amikor a fejlett nyugati országokban szer
zett tanulmányúti tapasztalatok és a külföldi 
publikációk fokozatosan meggyőzték a hazai 
szakembereket arról, hogy a földtani informá
ciók hatékony hasznosításához ez a megközelí
tés és ez a módszertan ma már elengedhetetlen, 
alkalmazása pedig megtanulható.

Ezek az előzmények tették lehetővé, a bá
nyászat gazdasági pozíciójának megrendülését 
eredményező, a jó célokra és a kártékony fi
náncpolitikai csőlátásra építkező mai gazdaság- 
irányítás racionálisabb keretek közé terelésé
nek igénye pedig időszerűvé az ásványi nyers
anyagkutatás helyzetének ismételt felülvizsgá
latát (1987), és az elmaradás felszámolásával 
párhuzamosan olyan korszerűbb ásványi nyers
anyagkutatási rendszer kialakítását, amely a 
korábbiaknál ésszerűbb ásványvagyongazdál
kodáshoz nyújthat segítséget. Ilyen indítékok 
motiváltak az ásványi nyersanyagkutatás alap
fogalmainak és természeti paramétereinek nap
jainkban is folyó újraértékelését.

Az alapfogalmak újraértékelése során min
denekelőtt az ásványi nyersanyagkutatás ipari
bányászati jelentősége, eredménynövelő, koc
kázatcsökkentő szerepe került előtérbe. A ku
tatás ama sajátossága, hogy a bányászat nyere
ségét közvetett módon ugyan, de a ráfordításo
kat meghaladó mértékben képes növelni, vesz
teségessé válásának esélyeit pedig számottevő
en képes csökkenteni. Ez a felfogás a kutatás 
folyamatát a bányászati döntések előkészítésé
nek szerves és elmellőzhetetlen részeként tartja 
számon, a földtani ismeretszerzés mértékének, 
tartalmának, megbízhatóságának követelmé
nyeit pedig a bányászati döntések még megen
gedhető kockázataiból tartja szükségesnek le
vezetni. A már korábban is ismert fogalmak — 
megbízhatóság, kockázat — a kutatás korszerű
sítése révén nagyobb szerephez jutnak, bővítve 
az ásványi nyersanyagkutatás fogalmát is.

Ma már nem elegendő a fontosabb földtani 
adatokat csupán meghatározni; új követelmény, 
hogy ez a meghatározás előre kijelölt megbíz
hatósággal és valószínűséggel történjen. Éppen 
a megbízhatóság számszerűsíthetősége érdeké
ben mind fontosabbá válik a „kemény”, a 
„lágy” és a leíró információk megkülönbözte
tése. A számítástechnikai eszközök alkalmazása 
— amely a megbízhatósági mérőszámok elő
állításához nélkülözhetetlen — megköveteli, 
hogy nagyobb gondot fordítsunk az egyedileg 
meghatározott adatok (minta, fúrás stb.) térjel
lemző információkká történő átalakításának, 
azaz a lelőhely földtani, bányászati modellje 
kialakításának módjára. Az egyedi információk 
és a térjellemző információk (modellek) össz

hangját tükröző megbízhatóság fogalmától a 
jövőben megkülönböztetendő a természeti való
ság és az azt szemléltető modell hasonlóságát 
kifejező hitelesség fogalma. A korszerűsítés 
gyermekbetegsége az, — mivel a matematikai 
modellek felépítésében a geológus nem mindig 
tud érdemben közreműködni —, hogy a termé
szet sokarcúságát szükségképpen leegyszerűsítő 
modell (éppen az egyszerűsítés miatt) jobb 
megbízhatóságot ígér annál, mint ami később 
beigazolódik, így saját hitelét rontja. Az ásvá
nyi nyersanyagkutatás fogalmába ezért szerve
sen beletartoznak a hitelesség-vizsgálatok is: a 
korábbi feltételezések és a valóság szembesí
tése (pl. eltérésstatisztikai vizsgálatok útján) 
annak érdekében, hogy azok tapasztalatai lehe
tőséget nyújtsanak az aktuális modellek foly
tonos javítására. Ezt a „múlt-elemző” kutató
munkát az ipar irányítói ma még gyakran fe
leslegesnek ítélik, pedig ezzel a jövő döntései
nek kockázatát lehet (olcsón) csökkenteni.

Az ásványi nyersanyag (ásványvagyon, te
lep) ismert fogalmain kívül a korszerűsítés 
programja megkülönbözteti az ásványi nyers
anyaglelőhely fogalmát is, azzal a természetes 
térrésszel meghatározottan, amely a nyers
anyagtelepet magában foglalja, s melyet annak 
kiaknázása igénybe \resz. Ezt a fogalmi bőví
tést az indokolta, hogy az ásványvagyon-gaz
dálkodási döntések következményei mindin
kább kiterjednek a felszín átalakítására, a kör
nyezet károsítására, más természeti erőforrások 
hasznosítására (főképpen az erdő- és mezőgaz
daságra, valamint a vízgazdálkodásra), s ezek a 
külső hatások ma már a bányászkodás ugyan
olyan kockázati elemeivé váltak, mint a bánya- 
művelés saját kockázatának tényezői. Nyilván
való, hogy az ásványtelepekre vonatkozó isme
retek mellett az esedékes bányászati döntéselő
készítések mindazokat a — bányászati hatások 
valószínűségét is prognosztizáló — földtani is
mereteket igénylik, amelyek biztonsági, gazda
sági, sőt társadalmi következményeivel számol- 
niok kell. Az ásványi nyersanyagkutatásnak 
ezért nem egy esetben túl kell lépnie a telep
határokon, s olyan távolabbi területekről is kell 
földtani információkat szerezniük, amelyek a 
bányászat következtében károsodhatnak. Az 
ásványi nyersanyaglelőhely fogalma szerinti 
kutatás tehát a bányászati döntéshez szükséges 
földtani ismeretszerzést konvencionális térbeli 
korlátozások nélkül értelmezi, függetlenül azon 
határvonalaktól, amelyeket a telep kifejlődé
sének, a korábban végzett kutatások területé
nek, a központi ásványvagyonnyilvántartás 
egységeinek, a bányatelek, vagy bányaüzem te
rületének megkülönböztetésére használnak.

A földtani ismeretszerzés új követelménye 
a kombinatív kutatási metodika alkalmazásá
nak igénye is. Ez a fogalom nem csupán a kü
lönféle kutatómódszerek kombinációját jelenti, 
hanem azok olyan, tudatos összeválogatását is, 
amely a térjellemző földtani ismeretek meg
szerzését előre és tételesen meghatározott meg
bízhatósági kritériumok kielégítése mellett, a 
legkisebb ráfordítással garantálja. Ez az új kö
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vetelmény azért is rendkívül figyelemreméltó, 
mert hazánkban nagyon elterjedt az a kényel
mes megoldás, amely a hagyományos kutatá
sok tapasztalatai alapján előbb dönt a kutatási 
költségekről, mint a konkrét igényekről, egy- 
egy hagyományos kutatási módszer felbontó- 
képességével, megbízhatóságával pedig a föld
tani kutatás természetes korlátjaiként számol. 
A magyar bányászat évtizedek óta , elfogadja 
például azt a „kényszerhelyzetet”, hogy a szi
lárd nyersanyagok megismerésére rendelt fú
rási hálósűrűség nem teszi lehetővé a 10—15 
m elvetési magasságúnál kisebb vetők kimuta
tását, miközben egy-egy fejtés beépített mű
szaki eszközeinek értéke, vagy a fejtésbeni 
vetőmegoldások költségei évről évre rohamosan 
növekednek, és mind nagyobb árbevételkiesés
sel járnak. Igaz, hogy ma már mind jobban 
terjednek a fejtéseket átvilágító geofizikai vizs
gálatok is, de ezek az ismeretek leggyakrabban 
már elkésettek az érdemi döntéskorrekcióhoz. 
Egy-egy elszerencsétlenedett fejtés többletkölt
ségeinek töredékéből is megoldható lenne vi
szont olyan módszeregyütteseknek még az ér
demi döntés előtt történő alkalmazása (pl. fú
rássűrítés, orientált telepdőlés-mérések alkal
mazása, a részletes fázisban megismételt fel
színi vagy felszíni-föld alatti geofizikai vizsgála
tok, iterációs statisztikai-geostatisztikai mód
szerek stb.), amelyek nyilván a kutatási költ
ségek növelése árán, de előre megjelölt megbíz
hatóságot (pl. a telepnagyságú vetők adott való
színűséggel és hibával történő előzetes kijelölé
sét) garantálnának. A bányászat a jövőben nem 
mentesülhet annak mérlegelésétől, hogy jöve- 
delrhezőségének és biztonságának még megen
gedhető kockázatai milyen előzetes információ- 
szerzéssel, megbízhatósági követelményekkel 
arányosak.

Az ásványi nyersanyagkutatás korszerűsíté
sének fontos eleme, hogy a kutatások szakaszait 
(fázisait) — időben és tartalmában egyaránt — 
az aktuális bányászati döntésekhez rendelje, és 
a bányászati döntéselőkészítés elmellőzhetetlen 
részévé tegye. Ennek alapvető feltétele, hogy a 
bányászat maga határozza meg saját, még el
viselhető kockázatait, s ebből azokat az infor
mációs igényeket, megbízhatósági követelmé
nyeket, amelyeket szükségesnek tart a megala
pozott döntéshez. A megalapozó vizsgálatok 
szerint a bányászati döntések négy csomópont
jához célszerű rendezni a döntéselőkészítő föld
tani ismeretszerzéseket:
— A reménybeli ásványvagyon választékának 

megteremtése a találati valószínűség és a 
feltételezhető műrevalóság figyelembevéte
lével arra nyújt lehetőséget, hogy a bányá
szat fejlesztési koncepcióival összhangban 
kijelölhetők legyenek azok a területek, ame
lyeket a jövőbeni termelési lehetőségek 
mérlegelése céljából érdemes felderíteni, il
letve amelyek a későbbi döntésekhez a po
tenciális bányaterületek választékát fogják 
biztosítani. A reménybeli ásványvagyon ki
mutatására irányuló ismeretszerzés az ún. 
előkészítő kutatás.

— A potenciális lelőhelyek közül kiválasztott 
területeken a kutatást addig kell folytatni, 
amíg eldönthetővé válik az, hogy a lelőhely 
kiaknázásra érdemes-e, vagy nem. Ehhez 
meg kell határozni az egy-egy bányával le
fedhető ásványvagyon mennyiségét, minő
ségét, műrevalóságát, és mindazokat a ter
mészeti paramétereket — az előre megadott 
megbízhatósági követelményeket is kielé
gítve —, amelyek a majdani bányászat gaz
daságosságát, biztonságát, és környezeti ha
tását megítélhetővé teszik. A reménybeli 
ásványvagyon választékából a potenciális 
bányák választékát megteremtő, s ezekből 
a bányászat távlati terveinek megfelelő bá
nyák megépítésének elhatározását lehetővé 
tevő kutatás a felderítő kutatás.

— A bányalétesítés elhatározását követő isme
retszerzés arra irányul, hogy elkészülhesse
nek a bányaépítés és bányaművelés tervei. 
A kutatás eme szakaszában olyan földtani 
ismeretek megszerzésére kell törekedni, 
amelyek lehetővé teszik a fő feltárási, ter
melési, szállítási, víztelenítési, gázmentesí
tési stb. rendszerek megtervezését, a műve
lési mód, a kapacitás, a bányászati veszé
lyek elhárítása, a környezeti hatások és a 
bányaművelés egyéb fontos jellemzői meg
határozását, valamint a termelés megkezdé
sét. Ez a döntéselőkészítési szakasz a rész
letes kutatás; ennek ismeretein nyugszik a 
bánya építésére és működésére vonatkozó 
számtalan döntés. A kutatás tartalmi és 
megbízhatósági követelményeit e döntések 
kockázatai határozzák meg.

— A megépített bánya művelése, a feltárás, 
fejtéstelepítés irányítása, a termelés opera
tív feladatainak megoldása további folyto
nos és minél részletesebb kiegészítő infor
mációszerzést igényel. Az aktuális termelés- 
irányítási döntések a bánya üzemeltetésére, 
bővítésére, felhagyására egyaránt kiterjed
nek. Ez az ismeretszerzési szakasz a terme
lési kutatás.

A felvázolt döntéselőkészítési rendszer — az 
eddigi kutatási fázisokkal való látszólagos ro
konsága ellenére — tartalmában alapvető kü
lönbséget hordoz. Észrevehető, hogy valójában 
kétféle típusú ismeretszerzésről van szó: az elő
készítő és a felderítő kutatások választékterem
tő, ásványvagyon-bővítő jellegűek, a részletes 
és a termelési kutatások pedig elsősorban isme
retbővítő, megbízhatóság-növelő rendeltetésű- 
ek. Bár mindegyik kutatási szakasz alapvető 
feladata a bányászati kockázatok csökkentése, 
az ásványvagyon-bővítő kutatások elsősorban a 
bányalétesítés, az ismeretbővítők pedig elsősor
ban a bányaművelés kockázatának csökkenté
sére irányulnak. A döntéselőkészítési-kutatási 
szakaszok tartalmi követelményeinek áttekinté
se arra is felhívja a figyelmet, hogy a kutatási 
szakaszok egymás utáni döntéseiben mind
inkább csökken a földtudományi megfontolások 
szerepe, s fokozatosan előtérbe kerülnek a bá
nyaművelés műszaki, biztonsági, gazdasági 
szempontjai szerinti ismeretbővítési igények.
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Mindez azt is jelzi, hogy ugyanazon kutatási 
adat — a döntés jellegétől és kockázatától füg
gően — kutatási szakaszonként és lelőhelyen
ként is eltérő jelentőséget kaphat, eltérő meg
bízhatósági igénnyel. Fellazul a korábbi kuta
tási fázisok merevsége is. Az aktuális bányá
szati döntéshez kell információt biztosítani 
olyan körben és úgy, ahogy azt a döntéshozó 
igényli. Ez — különösen, ha a szerzett informá
ciók kiértékelése folyamatos, és a tervezéssel 
interaktív kapcsolatban áll — feleslegessé te
heti a kutatások megszakítását, vagy a központi 
szervek részére adandó tájékoztató jelentések 
bírálatára és elfogadására való várakozást.

Az új döntéselőkészítési rendszer hivatott 
megszüntetni két olyan ellentmondást is, amely 
a jelenlegi gyakorlatra jellemzően a kutatási 
költségeket és a bányászat kockázatát oktalanul 
növeli. Az első ellentmondás abban áll, hogy 
ma hazánkban — különösen egyes nyersanyagok 
esetében — a részletesen megkutatott bánya- 
területekből is bőséges választék képződött, s 
ezekben — a mielőbbi megtérülés reménye 
nélkül, de a megszerzett információk elérték
telenedésének valószínűségével — kihasználat
lanul állnak a korábbi ráfordítások. Szigorúan 
érvényt kell ezért szerezni annak az elvnek, 
hogy a részletes (és költséges) kutatásoknak 
csak azokon a lelőhelyeken van létjogosultsá
ga, ahol — a vállalt kockázatokon túl — garan
táltan megvalósul a bányalétesítés. A másik el
lentmondás pedig arra vezethető vissza, hogy 
ma még — szinte kivétel nélkül — elégtelen 
a felderítő fázisban szerzett ismeretanyag ah
hoz, hogy bányalétesítési döntést alapozhasson 
meg. A bányászat a jövőben nem teheti ki ma
gát annak, hogy egy megépített bánya a mű
velés közben szerencsétlened jen el, bármilyen, 
az elégtelen földtani ismeretszerzésre visszave
zethető okokból. Magyarán: a „váratlan” föld
tani viszonyokért nem a természet, hanem az 
annak kockázatait tudatosan vállaló, és a dön
téselőkészítés követelményeit megszabó dön
téshozó felelős.

Az új követelmények (különösen a megbízha
tóság és a kockázat alkalmazása tekintetében) 
az ásványi nyersanyagkutatás révén meghatá
rozandó természeti paraméterek újraértékelését 
is szükségessé tették. A mindmáig domináló 
hagyományos „ásványvagyon-centrikus” isme
retszerzés az információkat nem a bányászat 
folyamatához, hanem az ásványvagyonhoz, an
nak módszertanához kötötte. Az a felfogás, 
amely a kutatást egyben és elsősorban bányá
szati döntéselőkészítésnek tekinti, szükségessé 
teszi azt is, hogy a korábbi — többé-kevésbé 
merev — konvenciók a természeti paraméterek 
megismerése tekintetében is módosuljanak, 
mindenekelőtt bővüljenek. Az ismeretek bővü
lése egyrészt a területi kötöttségek oldásával (a 
kutatás során a lelőhely fogalmának érvénye
sítésével) valósul meg: olyan természeti para
méterek megismerése is a kutatás feladatává 
válik, ami nem a kutatott telepre, hanem annak 
tágabb környezetére vonatkozik.

Egy karsztvízszint alatt települt nyersanyag 
kutatásához hozzátartozhat például a lelőhely
től távolabb eső rezervoár-jellemzők felderíté
se; vagy egy külfejtéses lignitbánya létesítésé
hez legalább annyira fontos a bányászat víz- 
gazdálkodást befolyásoló hatásterületének meg
ismerése, mint magának a lignittelepnek az el
terjedési határa. Az ásványi nyersanyagkuta
tásban a bányászat szempontjai kell, hogy pri
mátust kapjanak a földtudományok művelésé
vel szemben, de annak tudatában, hogy e tudo
mányok alkalmazása, fejlesztésének elősegítése 
nélkül nincs fejlődés az iparban sem. Az ás- 
ványvagyont meghatározó ismeretszerzést fel 
kell hogy váltsa a bányászatot, mint ipari te
vékenységet kiszolgáló, természeti paramétere
ket meghatározó ismeretszerzés. Az ásványi 
nyersanyagkutatás ebben az értelemben a föld- 
tudományok kompetenciáját gyakran jelentő
sen túllépő, de attól mégsem független ismeret- 
szerzés. Aki nem érzi az ásványi nyersanyag- 
kutatás interdiszciplináris jellegét, a földtani 
és a természeti paraméterek megkülönböztetésé
nek motivációját, az aligha tud igazán az ipar, 
a bányászat szolgálatára lenni.

A természeti paraméterek sokaságát — az 
ipari felhasználás szempontjából — két cso
portba célszerű rendezni. A kvalitást meghatá
rozók az ásványi nyersanyag értékére, a bá
nyatermék várható árbevételére jellemzőek 
(energiahordozók fűtőértéke, ércek fémtartal
ma, más nyersanyagok hasznosanyag-koncent- 
rációja, használati, feldolgozhatósági tulajdon
ságok stb.). A bonitást meghatározók a nyers
anyag kiaknázásának költségeit, az ún. hitelké
pességet befolyásolják. Ilyenek pl. a telep vas
tagsága, a település mélysége, az előfordulás 
szerkezete, a bonyolultság, a térbeli produktivi
tás, a bányaveszélyek fellépésének esélyeit jel
ző információk, a geometriai, földrajzi, kőzet
mechanikai paraméterek stb.

A bányászat gazdaságosságát és biztonságát 
egyaránt, de lelőhelyenként eltérő mértékben 
befolyásolják a bonitást és a kvalitást kifejező 
paraméterek. Az ásványi nyersanyagkutatás 
korszerűsítése szempontjából mégis úgy tűnik, 
hogy elsősorban a bonitást jelző ismeretek bő
vítésére, ezek megbízhatóságának javítására 
van szükség. Az ásványvagyon-prognózisok be
válási esélyei ugyanis számottevően jobbak az 
ásványvagyon mennyiségét, minőségét, értékét 
illetően, mint a kiaknázásuk költsége tekinteté
ben. Ugyancsak nagy bizonytalanságú a kutató
létesítmények közötti térségre feltételezett 
földtani jellemzők prognózisa, de a legrosszabb 
mégis a szilárd nyersanyagok bonyolultsági 
jellemzőinek előrejelzése.

Ezek a tapasztalatok indokolják, hogy a bá
nyászat által igényelt legkülönfélébb előrejelzé
seknek (a telep vastagságának, minőségének, 
struktúrájának, szintbeli elhelyezkedésének, a 
fedő- és feküképződmények vastagsági és to
pográfiai jellemzőinek, mindezek térbeli válto
zásának, izovonalas és egyéb, szelvénymenti és 
térbeli megjelenítésének) a jövőben — korszerű 
módszerek alkalmazásával — a megbízhatósági
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jellemzésük is megtörténjen, a döntéshozó igé
nyei szerint. Ez a megbízhatósági jellemzés te
szi ugyanis lehetővé, hogy a természeti para
méterek meghatározásának bizonytalanságából 
becsülhetők legyenek a bányászati döntés koc
kázatai, azok következményei, illetve elbírál
ható legyen a kutatás megkezdése előtt feltét
télül szabott megbízhatósági követelmény tel
jesítése.

A természeti paraméterek megbízhatósági 
mérőszámokkal történő ellátásának kötelezett
sége kapcsán a természeti valóság jellemzésé
hez új típusú mutatószámok meghatározására is 
szükség lesz a, jövőben. Ilyenek lehetnek a bo
nyolultságot kifejezőek: például a tektonizált- 
ságot jellemző számos paraméter, az adatok el
oszlását, sűrűségét, változékonyságát, folyto
nosságát, vagy annak hiányát, a különféle pa
raméterek változásának irány-függőségét, a 
megkutatottság mértékét kifejező paraméterek. 
Nyomatékosan hangsúlyozni kell: ezek éppúgy 
természeti paraméterek, mint a hagyományos 
módszerekkel nyert egyszerűbb adatok (vastag
ság, mélység, térfogatsúly stb.). Hozzá kell 
azonban szoknunk, hogy a jövőben egy-egy pa
ramétert (például egy művelési tömböt jellemző 
telepvastagság) nem egyetlen számadatával 
(például a kutatólétesítmények adataiból számí
tott számtani átlagával) fogunk jellemezni, ha
nem jóval többel (pl. az egyedi adatok számá
val, eloszlásával, varianciáival, hatástávolságá
val stb.).

Az így megsokszorozódó ismerettömeget ter
mészetesen csak számítógépes segédlettel lehet 
kezelni és hasznosítani. Hogy ez a gyakorlat
ban megvalósítható és használható, azt ma már 
bőséges hazai referenciák is bizonyíthatják.

A hazai ásványi nyersanyagkutatás alapfo
galmainak és természeti paramétereinek újra
értékeléséről elmondottak természetesen nem 
ölelhették fel az e témakörben folytatott vizs
gálatok egészét. A kollektív kutatómunka szé
les palettájából olyan témakörök felvillantá
sára törekedtem, amelyek az ásványi nyers
anyagkutatás művelőit és hasznosítóit arról a 
szükségszerű szemléletváltásról is informálják, 
amely a korszerűsítés műhelymunkái során, 
szakmai viták eredményeképpen célszerűnek 
és hasznosnak minősült.

Tóth, F. József:
The reassessment of the fundamental conceptions and 
natural parameters of the prospecting for mineral raw 

materials in Hungary
The study, while surveying the earlier revisions of 

the basis of principle and methodology of the pros

pecting for mineral raw materials, discusses those new 
viewpoints, the consideration of which is necessary 
for the modernization of prospecting and evaluation. 
During the evaluation of the fundamental conceptions 
the industrial-mining significance of the prospecting 
for mineral raw materials came into the front. The 
modernization incorporates the phases of the explo
ration into the process of the preparation of mining 
decisions, and it regards the requirements of the ex
ploration concerning content and reliability as such 
things that are to be deduced from the still permis
sible risks of mining. It makes a distinction among 
informations of hard, soft and descriptive character, 
and separates the reliability expressing the harmony 
between the individual data and the space-character
izing geological-mining models from the conception 
of authenticity expressing the similarity between the 
natural reality and the model transforming it.

With the introduction of the conception of the site 
it extends the field and content of the exploration 
for mineral raw materials also to that natural part of 
space, which contains the deposit and which is called 
into requisition (even with its impacts) by its exploi
tation. It deems the exploration to be extended 
beside the determination of the traditional geological 
parameters also the knowledge of such natural para
meters which belong to the adjoining territory of 
geology or to the common competence of several 
special fields. It discusses the multitude of natural 
parameters from the point of view of industrial 
utilization in a grouping of characteristics of quality 
and bonity, while giving a bigger importance to the 
determination of the latter and to the improvement 
of their reliability. It defines as a new natural para
meter the conception of complicatedness and it 
handles as natural parameters the distribution, den
sity, variability of the data, their other characteristics, 
like continuity, isotropy too. It regards as necessary 
to handle, to process the increased mass of data by 
computers, and to maintain interactive connections 
between gaining knowledge and the planning of 
mining.

Йожеф П. Toot 

( продолжение)

Содержание и область применения поисков и разведки 
полезных ископаемых с введением понятия месторождения 
автор распространяет и на ту естественную часть простран
ства, которая включает в себя и залежь и которая требует 
разработки (хотя бы и с её последствиями). В процессе 
геологоразведочных работ наряду с определением тради
ционных геологических данных автор считает возможным 
изучение и таких естественных параметров, которые относ
ятся как к геологии, так и к другим компетентным научным 
областям. Многочисленную совокупность параметров ав
тор рассматривает с точки зрения их промышленного ин- 
пользования, группируя их по количественным и качествен
ным признакам, придавая большое значение повышению 
определения их надежности. Как новый естественный пара
метр автор определяет понятие сложности и как естествен
ные параметры используются также распределение данных, 
их плотность, изменчивость, непрерывность, изотропия и 
т. д. Для получения информации и обработки возросшего 
количества данных автор считает необходимым использо
вание вычислительной техники, а также поддержание неп
рерывной интерактивной связи между получением инфор
мации и проектированием дальнейших геологоразведочных 
и горных работ.
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A földtudomány új doktorai
1989. január 23-án védte meg HAAS JÄNOS 

a Központi Földtani Hivatal főosztályvezetője a 
FELSŐ-TRIÁSZ KARBONÁTOS TÄBLAFEJ- 
LÖDÉS A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉGBEN 
című doktori értekezését.
Az értekezés 

opponensei:
Balogh Kálmán, a földtudomány doktora 
Molnár Béla, a földtudomány doktora 
Galácz András, a földtudomány kandidátusa
A bírálóbizottság tagjai:
elnök: GRASSELLY GYULA, az MTA rendes 

tagja
titkár: HAJ DÜNE MOLNÁR KATALIN, a 

a földtudomány kandidátusa 
tagok: GECZY BARNABÁS, a földtudomá- 

mány doktora,
SZEDERKÉNYI TIBOR, a földtudo
mány doktora,
NÉMEDI VARGA ZOLTÁN, a földtu
domány doktora,
KECSKEMÉTI TIBOR, a földtudomány 
kandidátusa,
VÖRÖS ATTILA, a földtudomány 
kandidátusa

A Dunántúli-középhegység felépítésében 
vastagságuknál, elterjedtségüknél fogva megha
tározó jelentőségűek a felső-triász uralkodóan 
karbonátos képződmények. Ezek a jellegzetes 
sekélytengeri formációk (elsősorban a Fődolo
mit és a Dachsteini Mészkő), azonban a közép- 
hegység területén, sőt a középhegységi szerke
zeti övön is messze túlnyúlnak. Az egykori 
Tethys selfterületein a Nyugati-Alpoktól a 
Keleti-alpi és Dél-alpi területekig, a Dinaridák- 
Hellenidák vonulataiban és a belső kárpáti 
egységekben is követhetők, sőt egészen a Hi
malájáig ismertek hasonló kifejlődésű felső
triász kőzetfajták.

Jóllehet e képződmények tanulmányozása 
évszázados múltra tekinthet vissza, képződési 
körülményeik alapvető vonásai a közelmúltig 
felderítetlenek maradtak. Aktuálgeológiai meg
figyelésekre alapozott, korszerű fáciesértelme- 
zés Fischer (1964) munkájával kezdődött. A 
szedimentációs viszonyok, a diagenetikus folya-

TÉZISEK
Az új tudományos eredmények összefoglalása

1. A karbonátos tábla kialakulását megelőző 
karni medencefejlődési szakasz megaszedimen- 
tológiai egységeinek részterületenkénti fácies- 
elemzésével felvázoltam a platformképződést 
megelőző ősföldrajzi modellt. Ennek lényege 
az, hogy a karni kezdetén a finom terrigén 
hordalék beáramlásának felerősödése miatt 
uralkodóan pelites szedimentációval jellemez
hető medencék és kiemeltebb helyzetű sekély
vízzel borított karbonátos padok jöttek létre. 
Az egységes karbonátos tábla kialakulásának
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matok megállapítása, valamint a fejlődéstörté
neti modell kidolgozása máig nem lezárt kér
dés, pedig enélkül a Tethys mezozóos fejlő
déstörténete és a későbbi geodinamikai folya
matok sem érthetők meg.

A munka célja elsősorban az volt, hogy a 
szedimentológia és a fácieselemzés módszerei
vel tisztázza a Dunántúli-középhegység felső
triász képződményeinek képződési körülmé
nyeit, elemezve az üledékképződést, mintegy 
15 millió éven át meghatározó, hatalmas ki
terjedésű karbonátos tábla (platform) fejlődé
sének történetét, törvényszerűségeit.

Tekintettel arra, hogy a vizsgált képződmé
nyek nagyrésze ciklusos kifejlődésű, a ciklicitás 
vizsgálata a munka egyik kiemelt célja volt.

A tenger és a szárazföld különleges, rendkí
vül kiegyenlített morfológiájú széles határöve
zete, ahol a vizsgált képződmények jelentős ré
sze lerakodott, a legkisebb változásokra is 
rendkívül érzékenyen reagáló környezet, 
amelyben a periodikus változások nyomai igen 
jól megőrződtek, és ezért az ár—apály-övhöz kö
zeli fácieszónákra kiterjedő (peritidális) cikli
citás jellegei kiválóan tanulmányozhatók.

A munka során alkalmazott vizsgálati, illet
ve értékelő, értelmező módszer lényege a kü
lönböző megfigyelési tartományok (dimenziók) 
többféle szempontú vizsgálatának szerves egy- 
másraépítése. Az értelmezési fázisban az ered
mények együttes analizálása és a következteté
sek fokozatos egymásra építése volt a legfonto
sabb szempont.

Az elméleti, alapkutatási célok mellett a té
maválasztás lényeges szempontja volt a felső
triász képződmények nagy gyakorlati jelentő
sége. Meghatározó jelentőségűek a vizsgált 
képződmények vízföldtani és a környezetgeoló
giai szempontból, egyrésztik szénhidrogén tá
roló- és/vagy anyakőzet, szerepük lényeges a 
karsztbauxit-telepek , felhalmozódásában és 
diagenezisében, elterjedt építőipari és ásvány- 
bányászati nyersanyagok.

Az események gyakorlati alkalmazásának 
részletes kifejtésére a dolgozat nem térhet ki, 
de felvázol néhány fontosabb alkalmazási lehe
tőséget.

előfeltétele a medencék feltöltődése volt. Eb
ben azonban a karbonátos padok progradációja 
is szerepet kapott.

2. Definiáltam a karbonátos táblafejlődés 
szakaszának (felső-karni-rhaeti) litosztratigrá- 
fiai egységeit. A középhegységen belüli kifej
lődési különbségek elemzése céljából részterü
letenként is bemutattam a litosztratigráfiai 
egységek kapcsolatát és legfontosabb szedimen- 
tológiai jellegeiket, elsősorban alapszelvények 
vizsgálatára támaszkodva.

3. Kidolgoztam a felső-triász karbonátos táb-

(Folytatás a 26. oldalon)
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