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Gondolatok a magyarországi 
bauxitprognózisról
s annak korszerűsítési lehetőségeiről

Szerzők prognózistörténeti visszapillantás után, rö
viden ismertetik a bauxitprognosztikávai kapcsolatos 
újabb keletű elgondolásaikat. Megállapítják, hogy a 
magyarországi bauxitprognózis — a földtani viszo
nyokból fakadóan is — igen magas színvonalú. Végig
tekintve az alkalmazott prognózismódszereken több 
javaslatot tesznek. Javasolják a jelenleg alkalmazott 
500 m-es figyelembevételi határ módosítását, kettős 
reménybeli kontúr bevezetését, az ismeretességtől füg
gő prognózismódszeír alkalmazását, az új földtani 
elemző módszerek (pl. medence-analízis) bevezetését a 
földtani analógia mértékének megállapítása céljából. 
A gazdasági elemző módszereket összességében jónak 
ítélik, föllhíva a figyelmet bizonyos anomáliákra is. 
Szükségesnek ítélik egy prognózis-segítő számítógépes 
adatbáziskezelő rendszer kiépítését.

A prognóziskoncepciók változása

A bauxitra irányuló kutatás közel egyidős 
a századdal Magyarországon. Hasonlóképpen 
a prognosztikai tevékenységé is. A helyi prog
nózisok (pl. a biharhegységiek Mezey F., a gán- 
ti, halimbai, szári, s egyéb területi csak néhány 
nevet említve György A., Rozslozsnik P., Te- 
legdy R. K., Vadász E.) után már a harmincas 
években van országos prognózis is (id. Lóczy 
L.). ezekről dokumentum kevés maradt.

A Maszobai korszak prognózisairól is kevés 
ismeretünk van, de érdemes megjegyezni, hogy 
a szovjet kutatók az akkor ismerttel azonos 
nagyságrendű reménybeli készletet tartottak 
lehetségesnek, tehát tíz-húszmillió tonnát.

Az első, átfogó bauxitprognózis, melynek 
nemcsak a végszáma maradt ránk, hanem a 
területi bontása, sőt a becslés módszere is, 1961- 
ben készült az akkori NIM Színesfémipari Fő
osztálya utasítására. A prognózis készítői 
(Szantner F., Károly Gy. et. al. 1961.) az „is
mert nagyobb bauxitelőfordulásokhoz csatlako
zó” területekre 35 Mt, a távolabbi, egyéb terü
letekre 25 Mt földtani bauxitvagyont valószí
nűsítettek.

A hetvenes évek prognózis alig jelezte nagy 
felfedezésé (Nagyegyháza) megteremtette az 
igényt a prognózismódszerek megújítására, s 
ezen belül a becslési folyamat levezetésének 
bemutatására. *

*A MAT megbízására a Magyarhoni Földtani Társu
lat munkabizottsága vizsgálta a magyarországi bauxit
prognózis módszereit, a  reménybeli vagyon megala
pozottságát, a felkutatás lehetőségét, módszereit. (A 
munkabizottság vezetője Haas J., titkára Tóth A., 
tagjai: Baross G., Császár G., Fodor B., Hegedűs I.-né 
Knauer J., Korpás L., Szabadváry L., Szantner F.) 
Szerzők jelen cikkben saját álláspontjukat rögzítik.

A Bauxitkutató Vállalat kutatói (Knauer J., 
Szőts A. 1977) elsőként a vértesi területen mu
tatták be a földtanilag differenciált analógiás
nak nevezett módszert, majd a „Bauxit
prognózis” szerzői (Szantner F., Knauer J., 
Mindszenty A., et. al. 1986) ismertetik részle
tesen.

Bárdossy Gy. 1982., az Észrevételek a ma
gyarországi bauxit elterjedésének és teljes 
megkutatásának kérdéséhez c. cikkében az is
mert és a reménybeli készletek területi meg
oszlását vizsgálja, a hivatalos mérlegadatok 
alapján.

Magyarország területén három, nagy való' 
színűséggel elsődleges bauxitszintet (középső 
kréta, felső kréta, alsó-középső eocén) isme
rünk, elsődleges vagy másodlagos fedővel és 
több rétegtani helyzetben jelenlegi ismereteink 
szerint jelentőség nélküli bauxitos képződmé
nyeket. A bauxitföldtani viszonyokról, a tudo
mányos alapokról átfogó és részletesen doku
mentált képet ad a már említett Bauxit- 
prognóziskönyv és Bárdossy Gy. 1977., Karszt- 
bauxitok monográfiája és nagyszámú számos 
szerzőtől származó publikáció.

Az alábbiakban néhány újabb keletű és né
hány, egyes vonatkozásban más szemléletű 
gondolatot ismertetünk a teljesség igénye nél
kül.

A magyarországi bauxitoknak a nagy föld
tani ciklusokkal való kapcsolatát Vadász E. és 
mások után Darányi F. 1950., Dudich E. és 
Komlóssy Gy., 1963. már vázlatosan elemezte, 
s kimutatta a dunántúli-középhegységi bauxit- 
fedő „nagyciklusok”'ban kimutatható paleo- 
morfológiai helyzetismétlődéseket. Haas J. 1979 
az epirogén mozgások által kiváltott transz- 
gressziós ciklusok (elsősorban a dunántúli fel
sőkréta ciklusra építve) elemzése alapján egy 
dinamikus elvi modellt alkotott. Ennek alapján 
elemezték később (Haas J., Bernhardt В., Csá
szár G. 1981.) a dunántúli-középhegységi albai, 
szenon és eocén üledékciklust, a kőszén és ba- 
uxittelepek együttes megjelenésének lehetősé
gét. Következtetéseikből az alábbiakat emeljük 
ki: a kőszéntelepek általában a középhegységi 
tengelyzónában, a bauxittelepek a szárnyakon 
halmozódtak föl, a Nagyegyháza-típusú egy- 
másratelepülés kivételes jelenség, s végül, hogy 
a perspektívák megítélésének földtani alapja a 
bauxit esetében a potenciális fekvő képződmé
nyek és a fedő fáciesek értékelése, a kőszén 
esetében a fedőciklus jellegeinek elemzése le
het.
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A MÁFI és a BKV kutatói (Haas J., Tóth Á., 
Császár G., Jocháné Edelényi E., Szantner F., 
Knauer J., Tóth K.) 100 E méretarányban két 
prognózissegítő bemutató-térképvázlatot
szerkesztettek, amelyekből egy nyomtatásban 
meg is jelent (1989). A térképszerkesztés el
veit, illetve a térképet az ICSOBA 1985-ös és 
1988-as kongresszusán be is mutatták.

A térképsorozat eocén segédtérképe szerkesz
tése során olyan megállapításokra jutott Tóth 
Á. (1983., 1988.) amelyek a bauxit-, valamint a 
fekü- és fedőképződményei kapcsolatára vonat
kozó korábbi felismeréseket több vonatkozásban 
finomítják, ezáltal a prognosztikában való föl- 
használásának lehetőségét növelik.

A fontosabb megállapítások tézisszerű össze
foglalása :

Nincsenek „bauxitofil” és „bauxitofób” kar
bonátos kőzetek (a márgát kivéve), nem igaz a 
tétel, miszerint a dolomit kedvezőbb bauxitfe- 
kü, mint pl. a dachsteini mészkő.

A bauxit és a közvetlen fedő kapcsolatának 
tényét igen óvatosan szabad csak fölhasználni a 
prognosztikai elemzésben.

Határozott különbségek vannak a bauxitra 
produktívnak és a meddőnek, vagy kis produk
tivitásának bizonyult területek eocén fedő kép
ződményeinek kifejlődésében A bauxit-fedő 
kapcsolat tehát nemcsak a közvetlen fedőkép
ződmények fáciesében (ún. indikátor-fáciesek), 
hanem a magasabb rétegtani helyzetű fedő
képződmények kifejlődésében is megnyilvánul, 
ui. az elöntés előtti regionális ősföldrajzi hely
zet is tükröződik a fedőinformációk elterjedésé
ben és kifejlődésében.

E vizsgálati megközelítés nem a tárolószer
kezetek prognosztizálására, hanem azon térsé
gek elkülönítésére, körvonalazására szolgál, 
amelyeken a bauxit lerakódására-megmaradá- 
sára — egyéb feltételek teljesülése esetén — 
a geomorfológiai viszonyok regionálisan kedve
zők lehettek.

A kőszén teleptani típusok és a bauxitföld- 
tani viszonyok között határozott korreláció van. 
A „köztes telep” jellegű kőszénkifejlődéssel 
jellemezhető területeken még, ha a fekü ked
vező is, gyakorlati jelentőségű bauxittelepek 
nem várhatók, az alaptelep jellegű kifejlődé
seken viszont igen.

A fentiekben vázolt kutatási eredmények és 
tapasztalatok alapján általánosíthatónak látszik 
a fejlődéstörténeti elemző koncepció alkalma
zása — egyéb bauxitszintekre és területekre is.

A prognózisok megalapozottsága, megbízható
sága

A  prognózisok megalapozottsága kérdéskö
rének vizsgálatakor több tényre fel kell hívni 
a figyelmet:

A karsztbauxitok keletkezéséről való ismere
teink igen sok hipotetikus elemet tartalmaz
nak.

Jelentős nagyságú reménybelinek nyilvání
tott területeken a legalapvetőbb kérdések sin-
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csenek tisztázva. Számos esetben nem állapít
ható meg- az általános földtani analógia mérté
ke sem. A DKH területén is jelentős nagysá
gú olyan területek vannak, amelyeken még a 
litológiai kifejlődést is csak sejtjük, a bauxit- 
földtani szempontú eseménytörténetről pedig 
szinte semmi információnk nincs. A szerkezeti 
mozgások nem egy esetben alapvetően eltérő 
fejlődéstörténetű földtani egységek „sodródtak” 
egymás mellé. Ennek bauxitprognosztikai kö
vetkezményeit sem elemeztük még kellő mély
ségben.

Kétségtelen tehát, hogy ismereteink a jelen
ségekről nagyon viszonylagosak, s egy-egy, va
lamilyen szempontból meghatározó személyiség 
minden korban óhatatlanul rányomja bélyegét 
a tények értelmezésére és meghatározza az 
uralkodó szemléletet.

Végezetül a reménybeli készletbecslés számai 
— hacsak alapvető szakmai hibákat nem követ 
el valaki — nem cáfolhatók és nem bizonyít
hatók.

Az alkalmazott értékelési módszerek és alkal
mazhatóságuk korlátái

A  bauxit a legutóbbi időkig stratégiai nyers
anyag volt, ezért nagyon kevés, szinte semmi 
dokumentum nem lelhető föl arról, hogy a ma
gyarországi bauxitkutatás több mint hat évtize
de alatt ténylegesen milyen módszereket alkal
maztak a prognosztikus készletek meghatározá
sára.

Az említett, 1961-es prognózis a megrendelő 
levél intenciójának megfelelően a reménybeli 
vagyont a már ismert területek t/km- területi 
produktivitása alapján számolja, szubjektív dif
ferenciálással. E módszert azokon a területeken 
nagyon jó eredménnyel alkalmazták, amelyek 
kellően nagy méretű, jól ismert, sok telepet 
hordozó térségekhez közvetlenül csatlakoznak. 
Nyírád esete bizonyítja: fontos tényező a vi
szonylag egyveretű földtani-paleomorfológiai 
kép is. A földtanilag differenciált analógiás 
módszer is tulajdonképpen egyfajta statisztikai 
módszer, amely földtani tényezők módosító ha
tását kívánja „deszubjektivizálni”. E módszer 
alapvető gondja az analóg területek kijelölése, s 
azok reménybeli készletével való „operálás”.

E módszer is jól alkalmazhatónak bizonyult 
a Dl, esetleg egyes D2 besorolású területeken. 
A D3 területeken (ha a besorolás reális) jó 
eredményt, épp az analógia megválasztásához 
és differenciáláshoz szükséges adatok hiányá
ban nem adhat.

Fentiek alapján nyilvánvaló, hogy nincs és 
nem is lehet egyedüli „üdvözítő” becslési-szá
mítási módszer. Az alkalmazott módszernek is
meretesség- és méretarány-függőnek kell len
nie. Az alig ismert területeken a „globális” 
prognózis valamelyik módszerére (pl. trendana
lízis) kell alapítani a kutatást. Csak az ismere
tesség előrehaladásával juthatunk el az egyes 
lelőhelyek valószínűsítéséhez, majd a lelőhelyi 
prognózis elkészítéséhez.
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A már említett módszereken túlmenően szük
ség van olyan prognózis-koncepciókra is, ame
lyeket Vart pour l’art-nak nevezhetnénk. Ez 
szabadon szárnyaló kell legyen, amelyet csak a 
tudomány mindenkori ismereti szintje és ter
mészetesen a prognóziskészítő szubjektuma köt. 
A koncepció kidolgozójának ez esetben „felelős
sége” minimális, hisz csak eljárása logikájáért, 
az alapadatok valódiságáért tartozik elszámo
lással, az eredményért nem. Az e fajta prognó
zisnak is lehet nagy hozadéka: gondolatai, mód
szerei megtermékenyíthetik, vitára késztethetik 
az ipar prognóziskészítőit is. Az ipari szakem
bereket prognóziskészítés során ui. az igazolás 
kényszere motiválja, tehát szükségképpen óva
tosabbak.

Néhány megjegyzés és javaslat a reménybeli 
területek, készletek kérdéséhez

A reménybeli kontúr földtani és technikai
bányászati megfontolásokat egyaránt tartalmaz. 
Mindazokat a területeket körülöleli, amelyek 
fekvőképződményei a bauxitképződés-felhal- 
mozódás szempontjából 500 m-es határmélysé
gig szóba jöhetnek. A reménybeli bauxitterüle- 
tek kijelölése és lehatárolása ebben a feltétel- 
rendszerben korrekt, megalapozott és az újabb 
kutatási eredmények valószínűleg csak kisebb 
mértékű módosítást hoznak. Az 500 m-es ha
tármélység régen se, de ma különösen nem bír 
valós tartalommal. A vízföldtani viszonyokból 
fakadó gazdasági és hatósági limit miatt ez a 
mélységtartomány a bányászat számára nem 
lesz elérhető.

Célszerű a reménybeli területeket területileg 
változó határmennyiséggel számbavenni, hiszen 
a kitermelhetőség technikai, gazdasági és kör
nyezeti korlátja elsősorban nem a mélység, ha
nem sokkal inkább a vízföldtani paraméterek. 
Egyes kutatási területek jelentőségét növelheti 
olyan területrészek számbavétele, amelyek az 
újabb módszerekkel már gazdaságosan kutat
hatók (fekükibúvási területek).

A reménybeli területegységek határai az ese
tek többségében logikusak, a földtani ismere
tességgel, a földtani viszonyokkal jó összhang
ban vannak. A nagyon alacsony ismeretességű, 
szinte indikáció-mentes övezetek, területegysé
gek úgy tűnik, túlságosan is tagoltak.

KFH-igény volt valaha, hogy a reménybeli 
területhatárok és kutatási programok határa 
essék egybe, de a szükségszerű reambulálás so
rán ennek az elvnek az elvetését javasoljuk, a 
reménybelit ui. hihetőbben lehet egy „termé
szetes” földtani egységre megadni. A kutatási 
programok a kutatási folyamat egymást követő 
ütemei, időszeletei legyenek.

A készlet- és a minőségi adatokon a mérleg 
„eklektikus” voltából eredően érződik a külön
böző időszakok megközelítési és számítási-becs
lési irányzatainak hatása. Egyes területek túl
cizelláltak, mások pedig generalizáltak. Az ada
tok nem tükrözik ismert bauxitvagyonunk két- 
maximumos minőségeloszlását. Mindezek elle

nére a jelenleg nyilvántartott reménybeli föld
tani bauxitvagyon összességében, a D-kategória 
megbízhatósági korlátain belül, reálisnak te
kinthető. A reménybeli bauxitvagyon gazdasági 
értékelése jelenleg évenként történik, a termé
szeti paraméterek prognózisa alapján, paramé
teres függvények segítségével, számítógépes el
járással. A vagyon gazdasági értékelése (műre- 
valósági minősítés) lényegében az érték (költ
séghatár) és a megkutatási, kitermelési költsé
gek (reálköltség) prognózisát jelenti földtani- 
műszaki-gazdasági egységként (reménybeli bá
nyaterület).

A gazdasági számításokat, a műrevalósági 
minősítést vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
Dl és a D2 területek egy része szinte ismert
ként „viselkedik”, a számítások megbízhatósá
ga hasonló az ismert vagyonéhoz. A D3 terü
letek gazdasági minősítésének eredménye azon
ban nem tűnik reálisnak. Teljesen nyilvánvaló, 
hogy nem lehetnek reálisak a hatalmas, olykor 
a 100 km'-et is elérő, vagy meghaladó nagyságú 
területek néhány 10, vagy néhány 100 ezer ton
na reménybelijéből számított igen kedvező mű
revalósági mutatók.

A reménybeli vagyon műrevalósági minősí
tésének jelentősége vitatható. Úgy véljük azon
ban, hogy a gazdasági értékelés elvégezhető és 
szükséges, de önmagában nem adhat kizáróla
gos alapot a döntésekhez, a területek rangsoro
lásához.

Fentieket summázva megállapíthatjuk, hogy 
a reménybeli készletek becslése nemzetközileg 
is elismert és magasra értékelt tudományos 
alapokon nyugszik. A becslés tudományos alap
jait és konkrét módszerét szakkönyvek és cik
kek sora tárgyalja, a módszerek, a gyakorlati 
tapasztalatok és elméleti megfontolások, viták 
során érlelődtek ki. Állítható, hogy a hazai ba- 
uxitprognosztika világszínvonalat képvisel. 
Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a kutatás 
és a prognózismetodika éppen ezért fejlődött 
magasszintűvé, mert a hazai bauxitok teleptani 
viszonyai igen bonyolultak és prognózisuk igen 
nehéz feladatot jelent. A prognózisok megbíz
hatóságát gyakorlati szempontból az is alátá
masztja, hogy a prognosztizált készletek évtize
dek óta realizálódnak. A prognosztika magas 
színvonala ellenére a módszerek tovább fejlesz
tése ezen a területen is javasolható, elsősorban 
a kutatás gazdasági kockázatának csökkentése 
és a kutatás tervezés jobb megalapozása céljá
ból. A fejlesztés legfontosabb területeit a kö
vetkezőkben látjuk:

A prognózis földtani alapjainak fejlesztése 
részletes (1:25 E méretarányú) szintenkénti tér
képek és fekü-fedő kombinációs térképek készí
tésével.

Az eddig végzett széles körű kutatások össze
sítésével fejleszteni szükséges a bauxitképződés 
és szedimentáció ősföldrajzi modelljét és erre 
alapozva kell a produktív övezeteket kijelölni. 
Fontos a regionális minőségváltozási törvény- 
szerűségek megismerése (bauxitszintenként).

Az ősföldrajzi rekonstrukciós munkához, a 
produktív zónák és a minőségeloszlási törvénv-
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szerűségek értelmezéséhez a horizontális elcsú
szások elemzését-értékelését is javasoljuk el
végezni.

Az egyes ősföldrajzi egységek értékelésénél a 
fejlődéstörténeti-analízis (a szénhidrogén prog
nosztikában használatos „medence-analízis” jel
legű módszer) alkalmazása javasolható, amely 
az analóg terület kiválasztását is segíti.

A reménybeli készletek mennyiségi becslésé
nél a differenciált analógiás módszer kizáróla
gos használata helyett egyéb — esetleg párhu
zamos — módszerek alkalmazása is indokolt. 
Javasoljuk a geostatisztikai prognózis kísérleti 
elvégzését erre alkalmas területeken (Csab- 
puszta, Bakonyoszlop).

A reménybeli készletek minőségeloszlása va
lószínűleg a már ismert bauxitok kétmaximu- 
mos eloszlásához hasonló (ennek nyilvánvalóan 
genetikai okai vannak). A vagyon egészének 
minősége tehát statisztikai értékelés alapján jól 
becsülhető. Az egyes területek minősége viszont 
nehezen becsülhető. Ennek megbízhatóságát 
javíthatja a regionális minőségeloszlási tör
vényszerűségek ismerete és a fejlődéstörténet
elemzésen alapuló analógiakeresés.

A gazdasági értékelés elvei megalapozottak 
és módszertana megfelelően kidolgozott. Az ár
változásokat azonban rugalmasabban kellene 
nyomon követni a reálköltség-függvények vo
natkozásában is.

A gazdaságossági, illetve a gazdasági kocká
zat elemzése céljából a jövőben egy, a jelenle
ginél rugalmasabb döntési alternatívák kimun
kálására alkalmas rendszer kialakítását java
soljuk, mely a földtani, a technikai (bányásza
ti), környezeti és gazdasági tényezők adott, il
letve változtatható szempontok szerinti együt
tes figyelembevételén alapul, és amely a fel
tételek alakulásának különböző változataira is 
gyorsan képes alternatívákat adni (pl: rövid- és 
hosszú távú áralakulás, műszaki fejlődés, kör
nyezetvédelmi feltételek változásának lehetősé
gei stb.).

A fenti rendszer kialakítása természetesen 
számítógépes adatbázist, valamint módszer- és 
szoftv er-fejlesztést igényel, hasonlóképpen a 
földtani tudományos alapok mélyebb elemzése, 
valamint magának a számszaki prognózisok 
többváltozatos kidolgozása is.

Végezetül fölvetődik, hogy a reménybeli te
rületek lehatárolása szükséges-e? Véleményünk 
szerint a bauxitföldtani ismeretek és a számí
tástechnika jelenlegi szintje lehetővé tesz egy, 
a jelenleginél rugalmasabb rendszert, amely a 
felmerülő döntések megalapozására alkalma
sabb és a kutatási rendszer előírásainak válto
zása esetén is használható marad.
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A rugalmasabb rendszerre való átállás két 
lépésben való megoldását javasoljuk. Első lé
pésben javasoljuk az egy reménybeli kontúr 
felváltását két határoló vonallal, melyek közül a 
külső kontúr a földtani lehetőségek határa, a 
belső pedig a kitermelhetőség technikai-gazda
sági határa.

Második lépésben olyan adatbázisok kialakí
tását javasoljuk, amelyek külön tartalmazzák 
a perspektívák megítélésében leglényegesebb 
információkat pl.: geológiai adottságok bauxit- 
szintenként prognosztizálható minőség, a 
bauxitszintek mélysége, vízföldtani, szerkezeti 
adottságok, földtani ismeretesség stb.).

Ilyen adatbázis működése esetén a határér
tékek tetszőlegesen adhatók meg a mindenkori 
helyzetnek megfelelően, szigoríthatok és lazít
hatok a peremfeltételek, és az új információk, 
ismeretek is könnyen bevihetők a rendszerbe.

Tóth, Álmos—Haas, János:
Some thoughts on the bauxite prognostics for

Hungary and their possibilities of modernization
After a prognostics’ historical retrospect the authors 

give a brief account on their recent ideas concerning 
bauxite prognostics. They point out that the bauxite 
prognostics for Hungary — also due to the geological 
conditions — are of a very high level. Surveying the 
applied methods of prognostics they make several 
proposals. They suggest the modification of the 
present consideration limit of 500 m applied at pre
sent, the introduction of a double prospecting contour, 
the application of a prognostical method depending 
on the knownness, the introduction of the new geo
logical analytical methods (e. g. basin analysis) for 
establishing the dimensions of geological analogy. 
They deem the economic analysing methods in their 
totality as good, hite calling the attention also to 
certain anomalies. They regard as necessary to 
establish a computer-aided handling system of data 
basis for promoting the prognostics.

Алмиш T o o t—Янош Хаас
Соображения о прогнозе бокситов в Венгрии 
и о возможностях его усовершенствования

Авторами после краткого обзора истории прогнозных 
исследований излагаются новые взгляды на прогноз бок
ситов. Определяется, что прогноз бокситов в Венгрии, как 
это следует и из геологических условий, стоит на весьма 
высоком уровне. Делая обзор применяемых методов прог
ноза, авторы высказывают многочисленные предложения 
в связи с ними. Авторы предлагают изменить применяе
мую сейчас 500-метровую границу предела экстраполяции 
и ввести двойной контур оценки прогноза запасов, далее 
использовать метод прогноза, зависящий от степени изу
ченности месторождения, введение новых геологических 
методов анализа (напр. анализ развития бассейнов) с целью 
определения степени геологического подобия. Методы эко
номического анализа в общем считают подходящими, но 
обращают внимание на некоторые аномалии. Авторы счи
тают необходимым создание системы управления банком 
данных на базе ЭВМ в помощь прогнозным работам.

F Ö L D T A N I  K U T A T Á S  X X X I I I .  é v f o ly a m  (1990. é v ) ,  1—2. szám


