
A Mecseki uránlelőhely létesítményei

A hazai uránkutatás, 
uránbányászat és a geológia

i ü S S S

A hazai uránérctermelést az eredményes földtani kuta
tás tette lehetővé. A földtani kutatás -  ezen belül a mecseki 
lelőhely kutatása és az országos uránkutatás -  egészen 1989 
közepéig része volt a Bauxitbánya Vállalat, majd a Pécsi 
Uránércbánya végül a Mecseki Ércbánya Vállalat tevé
kenységének. Ennek eredményeként a mecseki lelőhelyen 
megkutattunk közel 50.000 tonna ércet, 0,120 U% körüli 
minőséggel, azaz valamivel több mint 50.000 tonna fém
uránt. A megkutatott terület a nagy készletű, de kis U-kon- 
centrációjú lelőhelyek közé tartozik. Az országos uránérc 
kutatás kisebb ipari hasznosí-tásra nem alkalmas eredmé
nyeket hozott, hozzájárult viszont az ország jobb általános 
földtani megismeréséhez.

A bányászatban alapvető mindennapi szerepe volt a 
geológiának és geofizikának, része volt a termelésirányí
tásnak. Ez a termelési kapcsolat szorosabb volt, mint más 
nyersanyagot termelő bányák esetében. Hazánkban itt ala
kult meg az első bányageofizikai szolgálat. A geofizikának a 
radiometrikus osztályozás révén még az ércdúsításban is 
szerepe volt.

kezdetektől 1958 - i
A hazai uránkutatás a magyarországi kőzetek radio

aktív elemtartalmának tudományos vizsgálatával indult.
Szalay Sándor, Földvári Aladár és munkatársaik 1947- 

ben kezdték ezt a munkát. Terepi radiometrikus méréseket 
és mintagyűjtést végeztek.

Első dolgozataik már 1948-ban megjelentek erről a 
témáról. Ezeket további beszámolók követték. A mecseki 
permben Szalay Sándor szerint néhány mérést végeztek 
Cserkút környékén. Alacsony értéket kaptak, amit thórium 
equivalensben fejeztek ki. A mórágyi gránit lényegesen 
nagyobb radioaktivitást mutatott.

Földvári Aladár 1952-ben közölt dolgozata szerint a 
mórágyi és velencei hegységi gránitok az átlagos gránit 
sugárzási értékek 2-2,5-szeresét mutatják. A permi homok
kőből egy minta elemzését közli, ennek intenzitását kevés
nek tartja, de további méréseket tart szükségesnek. A leg
nagyobb radioaktív anyag (urán)'dúsulást egyes kőszene
inkben találták.

A továbbiakat az 1959. májusában befejezett geológiai 
zárójelentésből idézzük. Ebben -  Földvári A. és Szalay S. 
munkájának említése mellett -  a következő található:

"Rendszeres uránkutatás a Magyar Népköztársaság 
területén 1953. év májusában kezdődött. 1952. évben a 
Magyar Kormány kérésére A. Sz. Bogatürjev előzetes vizs
gálatokat végzett az ország kőszén lelőhelyein. Vizsgála
taival igazolta a Magyar Kormány régebbi megfigyelé-
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sekre alapozott véleményét, hogy az ország területén spe
ciális urán-fölátani kutatást kell végezni. Kormányközti 
megállapodás alapján, 1953■ évben speciális földtani ex
pedíciót szerveztek szovjet szakértők bevonásával."

Az említett, megszervezendő speciális expedíció lett a 
Bauxit 2. sz. Expedíció. Ennek magyar vezetőhelyettese 
Gácsi Mátyás volt. A munkák kezdetén a teljes földtani 
szakember gárda a Szovjetunióból jött.

Az Expedíció első feladatait az ország kőszén és érc
lelőhelyeinek, a granitoid kőzeteknek (Velencei hegység, 
mecseki gránit terület) és ezek exokontaktjainak valamint 
az ország paleozoos és alsó triász korú kőzeteinek vizsgá
latában határozták meg. A Bauxit Expedíció munkája 1953 
májusában indult és gyorsan eredményt hozott. A koráb
ban említett jelentésből idézve: “1953 júliusában a Me
csek hegységi Jakab hegy déli előterében Kővágószőlős 
község keleti határán végzett gamma kutatás során J. 
Csuprova geofizikus mérnök jelentős aktivitást észlelt a 
perm időszaki homokkő összlet szürkészöld színű ho
mokkő csoportjában. ’’

1953-ban a Ny-Mecsekben csak terepi gamma kutatást 
végeztek és kutatóárkokat ástak. Újabb radioaktív anomá
liákat találtak. A visszaemlékezők szerint a kutatóárkokkal 
feltárt anomáliák az urán szempontjából nem adtak jó 
eredményeket, mivel az általában 10 m vastag oxidációs 
zónában voltak, ahol az urán jó része kioldódott és nem 
volt radioaktív egyensúly. Csak az egyik, 1954 első felében 
készített kutatóaknában talált összefüggő és radioaktív 
egyensúlyban levő érctest győzte meg a vezetőket is a 
kutatás folytatásának célszerűségéről.

1953-ban még végezték a szén és ércbányák revízióját. 
Az ajkai és tatabányai kőszénterület egyes részein 0,01- 
0,03 %-os urándúsulást is találtak. A többi bánya vizsgálata 
nem járt eredménnyel. 1954-től egy ideig jóformán csak a 
mecseki lelőhelyen volt kutatás, gyors mennyiségi növe
kedés mellett. A mecseki lelőhelyen és az ország többi 
területén végzett kutatások mennyiségi változását és egy
más közti arányát az alábbi költségráfordítási táblázattal 
jellemezhetjük:

A táblázat ugyan önmagáért beszél, de azért megem
lítjük azt, hogy a mecseki lelőhely kutatásnak állandó erő

1952 1953 1954 1955 1956 1957

Összköltség (EFt) 44 0 1760 12580 2 6 7 2 2 6 1 2 7 0 6 8 1 4 6

Ebből mecseki lelőhely (EFt) 120 82 0 11 89 4 2 6 1 0 2 5 3 1 4 7 60041

kívüli területek kutatása. A mecseki lelőhelyen 1958-ig 
elvégzett kutatás gyors fejlődését és jellegének változását 
néhány jellemző munkafajtával mutathatjuk be.

A következő táblázatban felsorolt néhány munkafaj
táról meg kell jegyezni, hogy a vágathajtási 
adatok 1956-57-ben már a beruházási mun
kákat is tartalmazzák.

A földtani térképezésben az l:10000-es 
topográfiai alapon készült l:25000-es pon
tosságú geológiai térkép egyes adatok sze
rint már 1954-55-ben elkészült, de az 1958. 
évi jelentés csak a szövegben említi, az el
végzett munkák táblázatában nem tünteti 
fel. Valószínűleg 1956-ban elveszettnek tar
tották. Az elvégzett munkák között meg kell 
említeni, hogy 1956-ban 14538 kmJ légi 
gamma mérés is történt. Ennek eredményei 
egy ideig a lelőhelyen kívüli uránkutatás 
egy részének megalapozásához járultak 
hozzá.

Az intenzív érckutatás eredményeként 
már 1955-ben akkora érckészlet vált ismert

té, hogy a Minisztertanács ha tározata alapján a vegyipari és 
energiaügyi miniszter Bauxitbánya Vállalat elnevezéssel új 
állami vállalat alapítását rendelte el. Tulajdonképpen a 
Bauxit 2.sz. Expedíció fokozatosan átalakult vállalattá.

Létrejöttek az üzemek is, az I.sz. kutatókörletből az I. 
üzem (Kővágószőlős), a II. és III. kutatókörletből II. üzem 
(Bakonya) lett 1956-ban.

A fúrási csoportból 1956 második felében Fúrási 
Üzem lett és 1957 elején az un. expedíciós kutatócsopor
tokból megalakult a Kutatási Üzem.

Már 1955 végén elhatározták egy-egy 120 m mélységű, 
200 ezer tonna érc és a hozzá tartozó meddő kiszállítására 
alkalmas szállítóakna mélyítését. Ezek az aknák 1956 vé
gére el is készültek.

Az É-szőlősi-cserkúti terület megkutatása 1957-ben 
kezdődött, 1959-ben már elegendő készlete volt ahhoz, 
hogy később ebből legyen a III. üzem.

A bányaüzemek telepítése miatt is szükség volt össze
foglaló kutatási jelentés és készletszámítás elkészítésére, 
hogy az érckészletek hivatalos elismerésre kerüljenek.

Az első jelentést a szovjet szakemberek készítették el 
az 1956. április 1-jei kutatási állapotnak megfelelően. Ez a 
jelentés 1956 októberére készült el, de minden példánya 
Budapesten volt és meg is semmisítették.

Ezután már 1957-ben elkezdődött egy földtani kutatá
si és készletszámítási jelentés összeállítás, ami végül is 
1958. január 1-i állapotnak megfelelően készült el.

A jelentéshez szükséges geológiai anyagvizsgálati 
munkák egy részét a Magyar Állami Földtani Intézet vé
gezte.

Ennek az időszaknak a földtani eredménye a bánya
nyitáshoz szükséges készletek megkutatása, a bányamű
szaki feltételek megismerése volt.

Kutatás módszertani szempontból jellemző volt, hogy 
a fúrások mellett a bányászati jellegű kutatási módszerek is 
széleskörű alkalmazásra találtak. A külszíni fúrások alap
hálózata kezdetben 50x50 m-es volt. Ezt később egyes fel
színközeli helyeken besűrítették 10x25m-es hálóra. Ennek 
a sűrű kutatási hálónak a szerepét vették át a mélység 
növekedésével a bányafúrások. A települési mélység növe
lésével ezután a felszíni háló 100x100 méteresre,majd 
200x200 méteresre ritkult.

A külszíni készletszámításban 
a 100x 100 m-es fúrási háló területe 
volt а С. kategóriájú készlet, az en
nél ritkább a C’j kategóriájú.

A részletesebben megkutatott 
készletek később feltárt és előké
szített készletként szerepeltek.

A produktív összleten belül az egyes érctestek a réte
geket eléggé követik, de nagyságuk minőségük, települé
sük szeszélyesen változó, ezért a kutatóaknák (a korábbi 
táblázatban nem szereplő 60-70 m-es mélységűek is) kuta

1953 1954 1955 1956 1957

Magfúrás (fm) - 3 .4 4 6 17 .511 4 0 .6 9 9 ,5 7 3 .4 8 0

Bányafúrás (fm) - - 1 .278 10 .2 3 4 13 .8 12

Kutatóárok (m!) 258 5 .2 5 9 4 .101 3 .9 9 0 3 .1 4 3 ,2

Kisakna sekély és mély (fm) - 282 72 0 6 4 2 ,9 450 ,8

Vízszintes vágat (fm) 462 3 .1 9 2 4 .2 1 4 11 .6 18

Gamma kutatás 1:25000 
(ezer pont) - - 378 2 .4 1 6 ,3 -

Gamma kutatás 1:10000 
(ezer pont) - 108 ,8 8,5 - -
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tótárók (a bakonyai körletben), bányafúrások nélkülöz
hetetlenek voltak a bányatervezéshez szükséges adatok 
megszerzésében. Ebben az időszakban alakultak ki a lelő
hely adottságaihoz igazodó bányageológiai munka alap
vető feladatai és módszerei; elsősorban az I. körletben ill. I. 
üzemben, ahol Mikolay István lett a vezető geológus.

Általános földtani eredmény volt, hogy elkészült egy jó 
l:25000-es földtani térkép a Ny-Mecsek antiklinális belső 
területéről (1:10000 topográfiai alapon).

Az első szakirodalmi beszámoló az 1958. szeptemberi 
genfi atomenergiai konferenciára jelent meg a lelőhely 
földtani viszonyairól és ércgenetikájáról. Szerzői Barabás 
A. és Kiss J. voltak.

A mecseki lelőhelyen kívüli kutatás 1956 közepén 
indult több területen. A korábban említett légi gamma 
méréseken kívül kutatás folyt a Mórágyi hegységben, a 
Nagykovácsi-i thóriumos anomálián, a Bükkben, Upponyi 
hegységben, a Balatonfelvidéken, főként Pécsely környé
kén. A pécselyi foszfátos-bitumenes mészkőhöz kötött 
anomáliáról is jelent meg cikk az említett genfi konfe
renciára. Szerzői Jantsky B., Kiss J., Lengyel S., Szy D. és 
Virágh K. voltak.

Érdekes dolog figyelemmel kísérni a geológia-geofi
zika szerepének változását ebben a kezdeti időszakban.

A Bauxit 2.sz. expedíció idején a geológia, geofizika, 
hidrogeológia egy egységet alkotott. Az expedíció vezető
inek első helyettese a főgeológus volt. A rangsorban a har
madikként a főgeofizikus következett. Ő volt a főgeológus 
helyettese. A földtani szervezethez tartozott még a vegyi és 
radiometrikus laboratórium, valamint a geodéziai csoport 
is. A vállalattá alakulás idején, de még az önelszámoló bá
nyaüzemek megalakulása előtt kissé változott a helyzet, 
mert a főgeológus a vállalat igazgatójának és bányász fő
mérnökének lett alárendelve. (Ekkor indultak meg a nagy 
beruházási munkák.) Minden földtani tevékenység, az 
összes geológus, geofizikus, hidrogeológus -  csoportokra 
osztva -  a Geológiai Osztályhoz tartozott. Oda tartozott a 
vegyi és radiometrikus laboratórium is.

A bányaüzemek tényleges megalakításának idején 
1956. májusában a főgeológus már a vállalat főmérnöké
nek volt alárendelve, és annak első helyettese. A földtani 
szervezet a következő módon tagolódott:

* Központi Földtani Osztály, vezetője a főgeoló
gus, helyettese a főgeofizikus,

* Expedíció, kutatócsoportokkal,
* A bányaüzemek földtani szolgálata,
* Fúrási csoport (1956 második felében már ön

elszámoló üzem), földtani szolgálata az Expe
dícióhoz tartozott.

* Topográfiai mérőcsoport.
* Anyagvizsgáló (kémia, radiometria) laborató

riumok és műszerjavítás.
A bányaüzemek geológiai-geofizikai szolgálata állomá- 

nyilag, fegyelmileg az üzemvezetőnek, szakmailag a Geoló
giai Osztálynak volt alárendelve. Ekkor még az ércesedés 
geológiai-geofizikai vizsgálata és a bányageológiai módsze
rek kialakítása volt a fő feladat. A vállalati szervezési sza
bályzat szerint: “A Fúrási Üzem vezetője a vállalat főgeo
lógusától kapott utasítások szerint irányítja és ellenőrzi a 
Fúrási Üzem munkáját. ’’

A földtani munkák kiterjesztését az tette lehetővé, 
hogy 1956 májusában a Soproni Egyetemről gyakorlatilag 
egy-egy teljes geológus-geofizikus végzős évfolyamot a vál
lalathoz helyeztek. Előtte magyar szakmabeliek jobbára 
technikusok voltak. 1955 második felében Tőzsér Ottó 
volt egyetemet járt geológus. Magyar geofizikus ekkor 
Müller Pál és Bujtor Béla volt.

Magam úgy kerültem kapcsolatba az Expedícióval 
illetve a vállalattal, hogy 1952. szeptemberétől a mecseki 
perm földtana volt az aspiránsi témám. A terepmunkát és 
anyagvizsgálatot főként 1953 - 54-ben végeztem.

Emlékezetem szerint 1954, esetleg 1955 tavaszán a 
térképezést végző Hahonyina N.V. és Glinszkich F.N. 
felkeresett Budapesten, akiknek elmondtam szakmai ered
ményeimet. így érthető volt, hogy 1955. decemberében a 
minisztériumban felajánlották: menjek Pécsre dolgozni. 
Azt is közölték, hogy a szovjet szakemberek nemsokára 
elmennek és fokozatosan át kell vennünk tőlük a munkát.

Az előbb említett 1956. májusi geológus-geofizikus lét
számnövekedés tette lehetővé a mecseki lelőhelyen kívüli 
kutatás megindítását is. Az 1956. júniusától a Földtani Osz
tály keretein belül működő új expedíciónak nyolc kutató- 
csoportja volt. Ezek:

I. Csoport: Fúrási geológia,
II. Csoport: Lelőhelyi felszíni kutatás,
III. Csoport: Balatonfelvidék - Velencei hegység,
IV. Csoport: Felderítő kutatás,
V. Csoport: Bányarevízió,
VI. Csoport: Hidrogeológia,
VII. Csoport: Karotázs,
VIII. Csoport: Geodézia
A kutatócsoportban ekkor még együtt voltak magyar 

és szovjet szakemberek.
1956 végén a geológusok egy része elhagyta az orszá

got és elmentek a szovjet szakemberek. Ez utóbbiak közül 
négyen visszajöttek és 1957-ben a zárójelentés elkészíté
sében vettek részt (elsősorban Dmitrijev V.SZ. a készlet
számításban), a vállalat egyéb tevékenységében nem volt 
szerepük.

1957 elejen a vállalat főgeológusa Wein György, főgeo
fizikusa Müller Pál lett. 1957 első felében ismét jöttek 
geológusok a vállalathoz. Többségük a budapesti egyete
met végezte és néhányuknak több kevesebb szakmai gya
korlatuk már volt.

1957 elején a Geológiai Osztály úgy változott, hogy 
elsősorban a, jelentéskészítés miatt központi kiértékelő 
csoport alakult. Létrejött az osztályon a bányageológiai 
csoport, de természetesen megmaradt a bányaüzemekhez 
tartozó geológiai-geofizikai szolgálat is. A megalakulóban 
levő Ásvány-kőzettani laboratórium is új szervezeti egység 
lett. Az előbb felsorolt expedíciós kutatócsoportokat ön
álló Kutatási Üzemmé fejlesztették. Vezetője Barabás An
dor lett. 1957. októberében a Földtani Osztály vezetőjévé 
Virágh Károlyt nevezték ki.

A vállalat minisztériumi felügyelete is ezekben az évek
ben alakult ki 2.sz. főosztály ill. Uránipari főosztály néven. 
Ennek főgeológusa 1956-tól Jantsky Béla volt. Kezdetben 
ennek a főosztálynak a felügyeleti tevékenysége földtani 
vonalon elég szorosnak ígérkezett, mert még a fúrási doku
mentációkat is fel kellett küldeni a minisztériumba. Ez a 
szoros felügyelet azonban gyorsan enyhült.

A vállalat történetének ez az első szakasza 1958 körül 
lezárult. Az I. és II. üzemben 1957-58-ban megindult az 
érctermelés, először csak készletre, majd 1958-ban indul
tak el az első ércszállítmányok a Szovjetunióba. Az Érc
dúsító Üzem felépülése után 1964-től csak vegyi koncent- 
rátumot exportáltak.

Az I. üzem vezető geológusa Mikolay István volt. Az 
üzem 1971-ben fejezte be a termelést.

AII. üzem vezető geológusai Grossz Ádám, Wéber béla 
Mach Péter, Érdi-Krausz Gábor és Harsányi Lajos voltak.

Az üzem 1984-ben zárt be.
A vállalat gyors fejlődését bizonyára befolyásolta az 

atomhatalmi versengés. Nem kell azonban túlértékelni eb
ben a mecseki lelőhely fontosságát. Például ugyancsak a 
szocialista táborhoz tartozó Csehország és Német Demok
ratikus Köztársaság uránérc termelése egyenként is több
szöröse volt a magyarénak. Az intenzív kutatás egy idő után 
a Szovjetunióban is jelentős eredményeket hozott.
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Erre az időszakra vonatkozó visszaemlékezésünket 
kezdjük a bányageológiával.

A bányageológia fontos szerepe jól érzékelhető ak
kor, ha tudjuk, hogy az ércestek a 10-120 m vastag pro
duktív összlet különböző szintjeiben helyezkednek el 
nagyjából rétegszerűen és nagyságuk néhány 10-től né
hány 1000 tonnásig terjed. Ráadásul az érctesteken belül a 
meddő foltok aránya eléri a 30 %-ot. Az érctesteket fel 
kellett kutatni a föld alatt, hogy a fejtési tevékenységet a 
megfelelő helyre irányítsák. Ennek a földalatti kutatásnak 
eszköze főként a bányafúrás volt, ami pénzügyi szem
pontból a termelési költségekhez tartozott, nem terhelte a 
kutatást.

1958 után is előfordult még időnként kutató vágat 
hajtás egyes bizonytalan ércesedésű vagy szélső helyzetű 
területekre. A bányafúrások általában egy-egy felállásból 
függőleges síkban a vízszintestől felfelé legyezőszerűen 
készültek. Az adatokból szelvényeket, térképeket készítet
tek a fejtések tervezéséhez. Helyenként lefelé is fúrtak, 
hogy a következő szint feltárási rendszerét pontosítsák.

A bányageológiát mindig jellemezte a gazdasági op
timumra törekvés. Ha elképzeljük, hogy a produktív össz
let dőlésétől vastagságától, az érctestek nagyságától ho
gyan függ a bányafúrások hossza, sűrűsége, legjobb tele
pítési helye a csapás és keresztvágatok legjobb elhelye
zése, stb., akkor érthetővé válik az a törekvés, hogy vi
szonylag kisebb kutatási-feltárási költséggel minél több 
fejtésre érdemes érc váljon ismertté, és az is belátható, 
hogy a kutatás-termelés viszonyának van gazdaságossági 
optimuma.

Végül is a gyakorlatban többféle bányafúrási háló ke
rült alkalmazásra 5 és 25 m között. Mivel az érctestek terü
lete leggyakrabban néhány 100 nv, ezért a leggyakoribb 
bányafúrási háló 12x12 és 6x6 méteres volt.

Az érc alapos vizsgálata, főleg Vincze János munkájával 
kimutatta, hogy az érctestek néhány nv-es un. ércmorfo
lógiai elemekből állnak. Bodrogi Frigyes az érctesteket né
hány tonnás ércmorfológiai elemek sűrűbb-ritkább vélet
len halmazának tekintette, amivel különböző ércesedésű 
területeket modellezett. Ez lehetővé tette a kutatási háló 
sűrűség és az elvesző érc viszonyának praktikus vizsgá
latát. A bányageológia fontos feladata volt a bányabeli, 
érctestekre bontott készletszámítás és készletgazdálkodás.

Általában elmondhatjuk, hogy a bányaüzemek a kül
színi készletszámítás jobbára C, ritkán C vagy D készleteit 
megkapták, amit a készletszámítási blokkok arányában le
bontottak a tervezett bányaszintekre. Ez a készlet azonban 
csak azt jelentette, hogy a területen összesen mennyi kész
let várható. Ennek konkrét megjelenési formáját, az egyedi 
érctesteket a bányabeli kutatásnak kellett megtalálnia.

Az érctestek készletszámításánál ismert módszert 
alkalmaztak, de az egyes bányaüzemek a jobb vagy rosz- 
szabb ércesedésüktől függően korrekciós koefficienseket 
is használtak. Az egyes érctestek számított és lefejtett kész
lete között gyakran volt kisebb-nagyobb pozitív vagy ne
gatív eltérés, ezek azonban összességükben kiegyenlítet
ték egymást. Végül is az egyes bányászati szintek érctes
tenként számított készleteinek összege általában jó egye
zést mutatott az adott bányászati szintről lefejtett, leírt és 
műszaki okokból veszteségként elkönyvelt ércek össze
gével. A bányákban a szokásos készletkategóriák helyett 
feltárt és előkészített készleteket tartottak számon. Feltárt 
ércvagyon eleinte az volt, ha elkészült a szint főfeltáró 
vágata és a készlet 50x50 m-es hálóban meg volt kutatva. 
Előkészített készletnek az az érctest számított, amit bánya
vágattal három oldalról körülhatároltak. Ezek a meghatá
rozások azonban nem nagyon váltak be.

Az 1968. január 1-jén életbe lépett bányageológiai sza
bályzat szerint feltárt ércvagyon az volt, ahol a szint fő

feltáró rendszere, légvezetése elkészült és az ércvagyont a 
mindenkori optimális kutatóhálózattal megkutatták, az 
érctestekre bontott készletszámítás elkészült. Az előkészí
tett készletekhez sorolták a feltárt készletnek azt a részét, 
amelyben az érctest vagy egy részének vágattal való ipari 
érces átharántolása megtörtént. Ezek alapján jobban lehe
tett az ércvagyonnal gazdálkodni.

A készlet gazdálkodásnak nagy fontossága volt a bá
nyaüzemek életében. A folyamatosan egyenletes mennyi
ségű és minőségű érctermeléshez a feltárást és előkészí
tést állandóan végezni kellett, hogy a gazdálkodáshoz szük
séges megfelelő készlet rendelkezésre álljon. A minőségre 
is ügyelni kellett mert a következő években is hasonló vagy 
ugyanolyan minőségű érc termelése volt a feladat, a ren
delkezésre álló feltárt és előkészített ércvagyonnak meg
felelően. Ebben a tervszerű gazdálkodásban nagy szerepe 
volt a bányageológiának a földalatti kutatással, készletszá
mítással, készletnyilvántartással és a következőkben feltá
rásra kerülő bányaterületek, szintek földtani-ércesedési 
viszonyainak előrejelzésével.

Abban az időben amikor érc került exportra 1958-63 
között, az exportérc minősége jobb volt a termelés átlag
minőségénél, tehát válogatott érc volt, Ez a válogatás már a 
bányákban elkezdődött. A maradék később az Ércdúsító 
Üzemben került feldolgozásra.

A megemelt minőségű érc exportja idején az elvégzett 
optimum számítások szerint az éves termelés 2,5-3-szo- 
rosát elérő feltárt ércvagyonra volt szükség a válogatás 
miatt. Az Ércdúsító Üzem belépésével a szükséges és elég
séges feltárt ércvagyon az éves termelés 1-1,2-szerese lett, 
az előkészített ércvagyoné pedig az éves termelés 3/4 ré
sze volt. A bányageológiának foglalkozni kellett az érchí- 
gulással is. A kezdeti időkben az I. üzemben 13 %, a II. 
üzemben 5 % meddő hozzákeveredésével számoltak, ami 
alacsonyabb volt a valóságosnál. Ez a bányabeli készlet
számításnál azt jelentette, hogy a termelés során a fém
mennyiség egy része eltűnt. Próbáltak ezen javítani a sze
lektív jövesztéssel, ez azonban nem volt eléggé termelé
keny és precíz módszer. Végül a geológiai vizsgálatok, a 
minőségmegállapítás és ércválogatás összefüggő geofizi
kai rendszerének tökéletesedése bebizonyította, hogy az 
érchígulás értéke jóval nagyobb. Átlagosan 30-35 %-kal le
hetett számolni, jórészt az ércen belüli meddő foltok miatt 
is, de ez az érték az 1980-as évek tömegtermelési mód
szereinél 50 % körüli volt. A "reális érchígulás figyelembe 
vételével eltűnt a készletszámítás előbb említett problé
mája, és egyúttal még jobban bebizonyosodott a geofizikai 
ércdúsítás fontossága. A vegyi dúsításban a meddő kőzet 
ugyanúgy fogyasztja a vegyszert, mint az érc, ezért minél 
több meddőtől meg kell szabadulni a vegyi dúsítás előtt.

A bányabeli geológiai munkák tapasztalatai nyomán 
1968. január 1-jén hatályba lépett egy olyan bányageo
lógiai szabályzat ami időtállónak bizonyult és érvényben 
maradt 1990 végéig.

A bányageológia fent ismertetett legfontosabb felada
taiból látható, hogy az uránbányászatban a hazánkban első
ként megalakult bányageofizika mellett a bányageológia is 
olyan fontos, a termelés részét jelentő tényezővé vált, ami 
más hazai bányászatban ilyen mértékben nem létezett.

A bányageológusok a szükséges szakértelemmel fel
vértezve, feladataiknak jól megfeleltek. A bonyolult érce- 
sedésből következő tapasztalataikról ankétokon és szak
cikkekben számoltak be.

A felszíni kutatás 1957 után is része volt a vállalat 
tevékenységének, egészen 1989-ig. Anyagi fedezetét szov
jet kamatmentes hitel biztosította. Ez a kamatmentes hitel 
több más célt is szolgált, csak egy része volt az uránkutatás. 
A hitelt a magyar állam kapta, a vállalat pedig a költség- 
vetésből jutott hozzá a földtani kutatási munkák anyagi 
fedezetéhez. Ekkortájt alakult ki az az arány, hogy a ku
tatási hitelkeret 2/3 részét a mecseki lelőhely 1/3 részét a
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lelőhelyen kívüli kutatásra fordították. Más oldalról nézve 
a hitelkeret nagyobbik részét általában a drága kutatási 
módszer, a fúrás használta fel, kisebbik részét a geológiai 
és geofizikai kutatás. Ezektől a viszonyoktól időnként volt 
eltérés, de hosszabb távon átlagosan ezek az arányok 
maradtak.

A mecseki lelőhely fúrásos kutatásában az érckészlet 
növelése volt a fő feladat. Az antiklinális szerkezet miatt a 
szárnyakon az érces összlet egyre mélyebbre került, emiatt 
a kutatási hálót fokozatosan ritkítani kellett. Végül egy 
400x400 m-es "borítékos’’ hálót alkalmaztunk, mivel a 
négyzet közepén is lemélyült egy fúrás. (Tulajdonképpen 
282x282 m-es háló volt.) A mélység növekedése miatt ke
vesebb fúróberendezést lehetett üzemeltetni, így számuk 
25-30 körüliről végül 10-12 körülire csökkent.

Külön kategóriát képeztek az un. szerkezeti fúrások. 
Ezek tulajdonképpen az ércesedési szint létét, helyzetét a 
rétegsorban, mélységét kutatták. Ezek közül az első 4 még 
az előző 1958 előtti időszakban lemélyült, a többi főként az 
antiklinális északi szárnyának és keleti elvégződésének 
viszonyait vizsgálta, egymástól nagyjából 2km távolságban. 
Az utolsó időben egy ilyen fúrás az antiklinális magjában is 
lemélyült a bodai aleurolit és a cserdi konglomerátum vizs
gálatára. Ezek a fúrások előzték meg a 400x400-as 
“borítékos " hálót.

A mélyebb érckutató fúrások jellegzetessége volt a 
gyökérág. Ez azt jelentette, hogy a fúrás lemélyítése után 
egy felsőbb részéről kiterelve újra átfúrják a produktív 
összletet az eredeti fúrástól legalább 15 m-es távolságban. 
Ennek az volt a célja, hogy a készletszámításhoz az adat
számot növeljék. A több adat nyilvánvalóan megbízhatób
bá teszi a készletszámítást, és a tapasztalatunk azt mutatta, 
hogy az érceloszlás statisztikus jellegei miatt nem annyira 
fontos a harántolások egyenletes távolságú eloszlása, 
ugyanakkor azonban a szelvény-szerkesztésekhez megma
radt a szabályos fúrási háló.

A külszínről megkutatott készletek bányászati igazo- 
lódása azt mutatta, hogy minél jobb a készletszámítási 
blokk ércesedése, annál jobban igazolódik. Ez érthető, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a produktív összletben minden
hol jelen vannak a korábban említett ércmorfológiai ele
mek, de ahol gyérebben fordulnak elő, ott ritkábban állnak 
össze fejtésre érdemes érctestté. Ugyanakkor a fúrás he
lyenként ércet mutat ki. Összehasonlítva a külszíni készlet
számítás és a bányabeli készletigazolódás adatait, a témával 
foglalkozó geológusoknak sikerült a fúrási ércharántolá- 
sok átlagos vastagság és minőség szorzatából (átlag mxc) 
függően változó várható igazolódási koefficienst alkalmaz
ni a készletszámításban.

A fentiekből is látható, hogy rendszeresen igyekez
tünk összhangba hozni a külszíni készletszámítás, a bánya
beli készletszámítás valamint a bányászatilag igazolt kész
letek eredményeit. A földtani kutatás eredményeire ala
pozva újabb bányák telepítésére került sor.

196l-ben termelni kezdett a III. üzem. Ez még felszín
közeli volt, az antiklinális tengelyéhez közel az északi szár
nyon. Bezárására 1994-ben került sor. Érdekessége, hogy 
táróval és vakaknákkal tárták fel. Az üzem vezető geoló
gusa Kővári János volt. Ezután a mélyebb bányák követ
keztek az antiklinális É-i szárnyán.

A IV. sz. bányaüzem szállítóaknája 1146m mélységű. 
Egyik szintjébe bekötötték a III. üzem táróját. Azon keresz
tül történt az érc és meddő kiszállítás. 1973-ban kezdett el 
termelni, és a bányászat elrendelt 1997. december 31-1 be
zárásáig üzemel. Vezető geológusa ennek is Mikolay István 
volt (1989-ig), mivel időközben az I. üzem befejezte mun
káját. Az üzemnek maradtak lefejtetlen készletei.

Az V. sz. bányaüzem is az északi szárnyon helyezkedett 
el. Szállító aknája 1118 m mély. Ez a IV. üzemmel lett 
összekötve. 1985-ben kezdett el termelni. Vezető geoló
gusa Harsányi Lajos, aki a II. üzem befejezésével vehette át

ezt a munkát, majd a III., IV. üzemét is.
A lelőhely K-i részének kutatása már a 60-as években 

elkezdődött, de a nagy mélység miatt vontatottan haladt. 
Az érces terület legmagasabb része is 700-800 m-es mély
ségben volt. Kutatása végül is a 80-as évek második felében 
fejeződött be. Emlékezetem szerint ezen a területen volt a 
lelőhely legjobb érces fúrása. Az ércesedés nagy mélység
ben volt rózsaszín földpátos szürke homokkőben. Elké
szült a terület készletszámítása, földtani szelvényei és tér
képei, de egy VI. üzem beruházásának megindítására nem 
került sor. Összességükben a lelőhely készletszámítási 
blokkjai a megkutatott terület nagyobbik részét lefedték a 
Ny-mecseki antiklinálisban.

A bevezetőben említett érckészletből mintegy 20000 
tonna semmisült meg (termelés, veszteség, leírás), és bár 
az utóbbi években a rendelkezésre álló átlagminőségnél 
jobban kellett termelni, a maradék készlet minősége csak 
keveset romlott.

A számítógépek adta lehetőségek alkalmazása elsősor
ban a lelőhelyi munkákhoz kapcsolódott. Bár számítógép 
nem kellett hozzá, ide sorolhatjuk az egy ideig létező 
szegély-lyukkártyás adatnyilvántartást a kutatásnál és az 
érctestek korábban említett modellezését is.

A számítógépet valóban igénylő munkákat a NIM- 
IGÜSZI-ből rendeltük meg. Ezek eredményeit részben al
kalmaztuk is, és több szakmai előadás és cikk is beszámolt 
róluk. A legérdekesebb témák közé tartozott az a kísérlet, 
hogy az ércesedésre legkedvezőbb körülményeket geo
lógiai-geofizikai adatok alapján mutassuk ki, ne csak a 
konkrét ércadatokkal. így érces fúrás is adhatott kedvezőt
len, meddő fúrás pedig kedvező eredményt. Ezzel a kész
letszámítás még megalapozottabbá vált volna. Ebben a té
mában a geofizikusok jutottak tovább, a számítást rend
szerbe is állították. A geológia is jó eredményeket ért el, de 
a téma befejezetlen maradt.

Az érc ipari célú felkutatása mellett folyamatosan tör
tént az ércgenezis vizsgálata, a kapott eredmények tudo
mányos feldolgozása is.

A korábban említett első ércgenetikai cikk után Kiss 
János, Barabás Andor, Vincze János, Virágh Károly, Bállá 
Zoltán, Dudko Antonyina, Szolnoky János, Fazekas Via kü
lönböző folyóiratokban megjelent egyéni vagy társszer
zésben megírt cikkei foglalkoztak a mecseki lelőhely érc
keletkezésével. Két kandidátusi fokozat is született ezzel a 
témával kapcsolatban. Előbb Virágh Károly foglalta össze 
az addigi ismereteket disszertációjában, amit Moszkvában 
védett meg. Később Vincze János az érckeletkezés labo
ratóriumi modellezésére kapott hazai kandidátusi címet.

Kiss jánostól származik a produktív összletben jelenlé
vő zöld színű, illithez közelálló szerkezetű epigén króm- 
vanádium csillám leírása.

A vállalat mélyfúrási tevékenységével kapcsolatban 
meg kell említeni, hogy az uránkutatáson kívül más célú 
munkáknak is része volt. Több éven keresztül dolgozott a 
recski rézérc kutatásban, Tatabánya tágabb környékén a 
szén és bauxit kutatásban és úgy 20 éven keresztül részt 
vett a Baranya, Tolna és Somogy megyei ivóvíz program
ban. A fúrások dokumentálásával kapcsolatban nagyon 
fontos volt az un. fácies dokumentálás bevezetése. Ennek 
lényege az, hogy a fúrási dokumentáción egy megfelelően 
kialakított fejléc szerint grafikus jelekkel kell ábrázolni a 
kőzettani, szedimentológiai, tektonikai adatokat, így az 
összes jellegzetesség egyszerre látható és megkönnyíti a 
rétegsor változásainak érzékelését, a különböző fúrások 
rétegsorainak összehasonlítását, a fáciesek meghatá
rozását.

Ennek volt egy olyan célja is, hogy egy vezető szint 
nélküli, állati ősmaradványokat lényegében nélkülöző ré
tegsorban megkíséreljünk rétegtani szinteket megállapí
tani. A korszerű dokumentáció és a vállalatnál kidolgozott 
földtani ciklus és ritmus rendszer segítségével Barabásné
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Stuhl Ágnesnek sikerült ezt megoldania.
A Ny-mecseki antiklinálist felépítő kőzetek kora so

káig vitatott kérdés volt. A Jakabhegy oldalában feltárt kő
zeteket, BöckhJ. triásznak tartotta. Ugyanezeket Vadász E. 
a permbe sorolta. A jakabhegyi homokkő alatti kőzetek 
korára a perm vált elfogadottá. A nézetkülönbségek főként 
a jakabhegyi homokkő kora körül csúcsosodtak ki. Az állás- 
foglalások általában kőzettani és diasztrofikus érveken ala
pultak. A vitát végül Barabásné Stuhl Ágnes bizonyító erejű 
palynológiai vizsgálatai döntötték el. Eszerint az alsó és 
felső perm egyaránt jelen van. A triász-perm határ a Kővá- 
gószőlősi homokkő felső, un. lilakavicsos homokkövének 
aljánál húzódik. A jakabhegyi homokkő az alsó triász felső 
részében kezdődik, de a formáció felső része már átnyúlik 
a középső triászba.

A Magyar Állami Földtani Intézet Mecsek hegységi 
l:10000-es méretarányú földtani térkép kiadási program
jához csatlakozva, de a vállalati földtani kutatás érdekében 
is a vállalat kutató geológusai a kisebb területet felölelő 
l:25000-es méretarányú geológiai térkép után elkészítet
ték az egész Ny-i Mecsek l:10000-es méretarányú, előí
rásosan dokumentált földtani térképét is. Ebből néhány 
térképlapot a MÁFI nyomtatásban kiadott.

A régebbi ismeretekkel szemben 1953-ban ismertté 
vált a bodai aleurolitnak nevezett, de több argillitet tartal
mazó formáció. Arra szoktak hivatkozni, hogy ezt már az 
1892-ben mélyített KT-1 fúrás ismertté tette. Ezzel szem
ben a valóság az, hogy Vadász E. szerint ez kőszénkutató 
fúrásként indult a szürke homokkőből és végig ugyanab
ban a képződményben, tehát homokkőben haladt. Egybe
függő vastag argillites képződményt sehol sem említ, ha
nem azt írja, hogy esetenként vörös palás agyagréteg köz
betelepülések is vannak a homokkőben, és ezek a főkong
lomerátum felé közeledve viszonylag gyakoribbá válnak. 
(Saját tapasztalataink szerint inkább az a jellemző, hogy a 
főkonglomerátum alatt durvul a szemnagyság.) Minden 
olyan megállapítás, hogy ez a fúrás a bodai aleurolitba 
jutott, az 1954 után átértékelések eredménye.

A bodai aleurolit felismerése Barabás A. 1953-as terep
munkájának, majd ezután a hasonló időben készült 
l:25000-es geológiai térképezésnek az eredménye.

Az 1960-as évek elejétől a perm bodai aleurolitnál idő
sebb üledékes kőzeteit is sikerült kimutatni. A Bükkösdi 
völgy K-i oldalán a cserdi konglomerátum vált ismertté, a 
völgytől Ny-ra ezen kívül a korpádi homokkő is. Egyúttal 
tisztázódott a gyűrűfűi kvarcporfír rétegtani helyzete. 
Ezekről a képződményekről a bodai aleurolittal együtt 
Jámbor Áron írt ma is helytálló összefoglaló jelentést.

Említeni kell még a homokkövek mennyiségi ásvány
tani összetételének mikroszkópos vizsgálatát. Ezzel töb
ben foglalkoztak: Barabás A., Fazekas V., Prantner E., de a 
Földtani Intézettel kötött 1957-58. évi anyagvizsgálati szer
ződésben is szerepelt. Legeredményesebb művelője Faze
kas V. volt. Ez a módszer nemcsak a perm és alsó triász 
kőzetek származására tartalmazott utalást, hanem az össze
tétel változásai alapján általában azt is meg lehetett monda
ni, hogy melyik formáció melyik részéről van szó.

Az előző néhány szakmai eredményen túl sok jelentés 
és publikáció foglalkozik a lelőhely földtani viszonyaival. 
Ezek összefoglalása más cikk feladata.

A hidrogeológia a mecseki lelőhelyen főként a klasszi
kus feladatokkal foglalkozott, az ország más területein pe
dig a források, ásott és fúrt kutak radiohidrogeológiai vizs
gálatával. A mecseki lelőhelyen a bányák várható vízhoza
mának előre jelzése volt az egyik feladat. Ez különösen 
azoknak a bányaüzemeknek az esetében volt fontos, ahol a 
magas fedőben triász karsztvíz van. Végül is ez nem oko
zott problémát, mert a mészkő alatti vízzáró rétegek meg
óvták a bányaüzemeket a karsztvíztől.

A mélységi és felszíni vízviszonyoknak, a depressziós 
tölcsérek alakulásának, a mélységi és felszíni vizek egész

ségügyi-környezetvédelmi ellenőrzésének megoldására 
hidrogeológiai megfigyelő hálózatot alakítottak ki, rész
ben mélyfúrások felhasználásával. Ez a hálózat több mint 
300 vízszint vízhozam és közel 400 vízminőség észlelő 
pontból állt.

A meddőhányók léte, a zagytározó elhelyezése és mű
ködése az ércosztályozásból kikerülő alacsony urán kon
centrációjú kőzetek perkolációja főleg környezetvédelmi 
szempontból igényelt rendszeres hidrogeológiai munkát 
és figyelő hálózatot.

A hidrogeológiával összefüggő jó megoldás volt a bá
nyavizek összegyűjtése és uránmentesítése, ezután pedig 
ipari vízként történő újrahasznosítása. így elkerültük a bá
nyavíz környezetszennyező hatását, és kevesebb vizet kel
lett vásárolni a városi vízművektől. A hidrogeológiai mun
kákat 1961-től Németh László, 1975-től Koch László 
vezette.

A Ny-Mecsekben más hasznosítható anyagokkal is tö
rődtünk. Erre 1962-ben az egész országra kiterjedő enge
délyt is kaptunk a Nehézipari Minisztériumtól. Érdekes, 
uránnal együtt járó rézdúsulást kaptunk a kővágószőlősi 
homokkő alján levő tarka homokkőben. Erről Vincze János 
később kimutatta, hogy más genetikájú, mint följebb lévő 
uránérctelep. Ezen felül rézdúsulást tapasztalunk az alsó 
perm korpádi homokkőben és a jakabhegyi homokkő zá
rórétegében. Aranyra is végeztünk vizsgálatokat a fekü 
szürke homokkőben és a produktív összletben neutron 
aktivációs analízissel két alkalommal is, de csak egy kovás 
fatörzs adott pozitív eredményt (korábban Barabás A. 
disszertációjában 1 adat).

Vizsgálatok voltak az érces összletben vanádiumra, 
rézre, szelénre, szkandiumra, ritkaföldfémekre, de ezek 
elsősorban kémiai munkaként jelentkeztek, bár voltak 
ezekkel kapcsolatban ásványtani feladatok is.

A Mecsek hegységi korábban alsó, ma pedig középső 
triászba sorolt gipsz-anhidrit előfordulás 1957 évi felis
merése is a MÉV kutatási tevékenységének eredménye.

Ez azután általános elterjedésűnek bizonyult a tiszai 
szerkezeti egységben. A Bükkösd melletti miocénkori lig
nit kimutatása is a vállalat kutatási tevékenységéhez kap
csolódik. Az elvégzett sokoldalú munka eredményeként 
nemcsak a vállalati feladatok teljesültek, hanem sok szak
mai előadás és cikk is született a Ny-Mecsekről. A földtani 
viszonyokra vonatkozó ismeretek közül azonban sok ered
mény nem került nyilvánosságra és ma is kéziratnak neve
zett vállalati anyagként szunnyad.

A mecseki perm mellett a balatonfelvidéki, a Velencei 
hegység környéki permben is végeztünk kutatást. így ért
hető, hogy az Akadémiai Rétegtani Bizottság Permi albi
zottságának összefogását a MÉV kutató geológusaira bíz
ták, természetesen bevonva máshol dolgozó, permmel fog
lalkozó geológusokat is.

Végül is a mecseki lelőhely kutatása és hosszú ideig a 
bányászata is sikeres volt. Dehát a műrevaló ércnek gazda
ságossági feltétele is van, ami a bányászati mélység növeke
désével egyre inkább leromlott. Ezért kell befejezni a bá
nyászatot akkor, amikor az érc fele sem került leművelésre. 
Szokták emlegetni, hogy a geológiai kutatás nem alkotó 
munka, mert csak azt találja meg, ami a természetben meg
van, nem tud ércet, vagy legalább jobb ércet csinálni. De 
akik így tréfálkoznak, azok sem tudják elintézni, hogy az 
érc magától jöjjön fel a föld alól.

üránkutatás az ország területéti

A mecseki lelőhelyen kívüli kutatás 1956-tól 1989-ig 
végig része volt a MÉV tevékenységének. Színes sokrétű 
szakmai munka volt. A kutatási módszerek széles skáláját 
alkalmaztuk a légi geofizikai méréstől a különféle felszíni 
geofizikai és geológiai módszereken, kutató fúrásokon ke
resztül a kutatóaknákig és kutatótárókig. Egy időben még
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szeizmikus kutatást is végeztek geofizikusaink. A szükséges 
szeizmikus kutatások jelentős részét és egyes geoelektro- 
mos méréseket a Geofizikai Intézet végzett el a MÉV részé
re. Az említett kutatási módszerekből is látható, hogy az 
anomáliakutatás mellett a földtani meggondolásokon ala
puló perspektivikus kutatás is nagy szerepet kapott.

A sok területen elvégzett sokféle kutatási munka is
mertetése önmagában is hatalmas munkát jelentene, emi
att csak néhány nagyobb, tartósabb kutatást említek meg.

Az 1957-60-as időszakban a Balatonfelvidéken a pécse- 
lyi foszfátos anomália és a perm vizsgálata volt nagyobb 
munka, valamint a Budai hegységben Nagykovácsi környé
kén egy thóriumos, ritkaföldfémes anomália kutatása. Ez 
utóbbi kutatásról később Wéber Béla írt szakmai ismertető 
cikket. Az érdekes eredmények ellenére ezt a kutatást abba 
kellett hagynunk, mert tóriumra nem volt igény.

1961-1965 között folytatódott a balatonfelvidéki kuta
tás, de már kiterjedt a Velencei hegység környékére is a 
perm és a benne esetleg előforduló uránércesedés felde
rítésére. Ez tehát földtani meggondolásokon alapuló pers
pektivikus kutatás volt. A permet és a karbont több fúrás
ban sikerült kimutatni. A Velencei hegység környékén a 
balatonfelvidéki folyóvízi keletkezésű permtől eltérő gip
szes, lagunás tengeri permet találtunk. Az addigi eredmé
nyekről Majoros György írt egyetemi doktori disszertációt.

A földtani meggondoláson alapuló perspektivikus ku
tatás jellemezte a Mórágyi hegység környékét érintő báta- 
széki, szilágy-martonfai kutatásokat, a Villányi hegység É-i 
előterében és a Mecsek hegységtől É-ra, Szalatnak, Alsómo- 
csolád körül végzett munkánkat. Részben csak jakabhegyi 
homokövet, a Villányi hegység É-i előterében pedig alsó 
permet, kvarcporfírt és jakabhegyi homokkövet találtunk, 
éppen a Mecsekben érctartalmú felső perm hiányzott.

A perspektivikus kutatások elősegítésére a radiomet
riai, elektromos és mágneses módszereken kívül a geofi
zikusok saját kivitelezésű szeizmikus méréseket is végez
tek egy ideig. Ekkor indult el az országos rendszeres radio- 
hidrogeológiai kutatás is, Németh László és Elsholz László 
munkájával. 1962-ben készült egy tanulmány, ami az akko
ri ismeretek tükrében elemezte az uránkutatási perspek
tívákat. Javasolta azt, hogy a lelőhelyi bányászat mélyülése 
miatt helyezzünk nagyobb súlyt a lelőhelyen kívül esetleg 
kisebb mélységben előforduló ércesedés kutatására.

1965-ben újra megindult az ország légi gamma és légi 
mágneses felmérése szovjet műszerrel és tanácsadóval, de 
egyébként hazai munkával. Az ezzel kapcsolatos geológiai 
munka az anomáliák földi azonosítása, a radioaktivitási 
térképek és geológiai térképek összevetése Wéber Béla 
irányításával történt. A radioaktív csatornák eredményeit a 
MÉV, a mágneses mérések eredményeit a Geofizikai Inté
zet dolgozta fel. A légi geofizikai mérések egészen 1969-ig 
folytatódtak.

A kutatási feladatokban változás történt. 1968-ban a 
vállalat vezetősége a kutatás javaslatára úgy határozott, 
hogy mielőbb újabb, már nagyobb mélységű bányát telepí
tenének, meg kell vizsgálni a lelőhelyen kívüli területek 
eredményei alapján egy kisebb mélységben levő bánya
üzem telepítésének lehetőségét.

Erre akkor a Balatonfelvidéken volt remény. A litéri 
anomális terület után a Köveskál-Kővágóőrs környéki fú
rások adtak kedvező eredményeket ezért a lelőhelyről is át
helyeztünk fúrási kapacitást az említett területre, de más 
területekre is. A Balatonfelvidék - Velencei hegység kör
nyékén kívül fúrásokat is igénylő kutatás folyt a Soproni 
hegységben a Villányi hegységtől É-ra, a K-Mecsektől É-ra, 
de anomáliakutató fúrások voltak már a Bükk, dél-gömöri, 
csereháti területen is, és Kolontár-Nyirád környékén a 
miocénben.

Végül is ez a fokozott kutatás csak azt bizonyította be, 
hogy a kutatott területeken több helyen van urándúsulás, 
de az érc mennyisége bánya telepítéséhez nem elegendő.

A kutatások a vizsgált területeken jelentős földtani 
eredményeket hoztak. A baranyai jakabhegyi homokkőről 
Kassai Miklós egyetemi doktori disszertációt írt. Ebben az 
időszakban eldőlt, hogy a kőszenekben levő urán vizsgá
latát nem érdemes folytatni, mert a gazdaságos kinyerési 
technológia nincs megoldva.

Az 1970-es években a fúrási tevékenységben ismét a 
mecseki lelőhely túlsúlya érvényesült, de a geológiai-geo
fizikai kutatás máshol változatlan erővel tovább folyt.

1970-ben egyedi esetként fordult elő, hogy nem öt, 
hanem csak három évre hagyták jóvá az állami költség- 
vetésben a kutatási keretet. Ennek oka a kis mélységű lelő
helyek felkutatásának sikertelensége, a lelőhelyen pedig 
már csak a nagy mélységű bányatelepítés lehetősége volt, 
ami rontotta a termelés gazdaságosságát. 1973-ban azután 
megadták a keretet a további évekre.

Eleinte a Sopron környéki kutatás igényelte a legna
gyobb erőt, de más területeken is folyt kutatás (pl. Bükk- 
szentkereszt, Balatonfelvidék, Velencei hegység környé
ke) 1973-tól a bükk hegységi, dél-gömöri, Sárospatak kör
nyéki perm kutatása fokozatosan előtérbe került.

A Sárospatak környéki kutatást az is indokolta, hogy a 
szlovák oldalon volt érces fúrás. Ez utóbbi területeken a 
közvetlen irányítást Szabó Imre végezte. Dél-Magyarorszá- 
gon a Jugoszláv határ közelében Kunbaja és Madaras térsé
gében is mélyítettünk perm kutató fúrást. Érckutatási 
eredményként érdekes volt, hogy a Bükk hegység É-i olda
lán urándúsulás jelentkezett, néhány mintában elég jó mi
nőséggel. Ugyanezen a területen szulfidos ércesedés is 
volt, de az urántól eltérő viszonyok között. A Sárospatak 
környéki kutatás karbont, alsó permet és kvarcporfírt 
talált, ami a Villányi hegység és közelebbi környékének 
viszonyaira hasonlít, de nagyon eltér a Ny-mecseki és a 
később megismert Máriákéménd környéki kifejlődéstől. A 
Duna-Tisza közi dél-magyarországi kutatás csak jakabhegyi 
homokkövet talált, permet nem.

A ‘70-es évek második felében Kaposvártól DK-re 
Gálosfán lemélyített fúrás mecseki típusú permet talált 
nagy mélységben.

A kezdetektől a ‘70-es évek végéig végzett perm- 
kutatások kimutatták a Balatonfelvidéktől a bükki - dél- 
gömöri permig terjedő különféle fáciesek kapcsolatait.

A Mecseki és a Villányi hegység permi képződményei
ről a vállalati jelentés után Kassai Miklós írt monográfiát. A 
jelentésben leírt földtani helyzettel -  például azzal, hogy a 
villány-szalatnaki töréstől К-re nem lehet perm -  sem a 
belső bírálók (Barabásné Stuhl Ágnes és Szabó Imre), sem a 
szakmai vezetés nem értett egyet. Folytattuk a kutatást és 
az említett töréstől К-re Máriakéménd-Somberek térségé
ben a Dunáig nagy területen lényegében mecseki típusú 
permet találtunk, ipari minőségű és attól gyengébb érccel, 
és nagy mélységben.

Az 1982-ben lemélyített bólyi fúrás nagy vastagságú 
homokköves, agyagköves, márgás kréta rétegsort is harán- 
tolt, majd a máriagyüdi fúrás átfúrta a villányi hegységet a 
kristályos kőzetig. Részletes vizsgálatát a MÁFI végezte el. 
A Mecsektől D-re eső területen végzett utóbbi és a ko-rábbi 
munkák eredményeit Barabásné Stuhl Ágnes foglalta össze 
jelentésében.

A Mecsektől É-ra lemélyített vajtai fúrás a fedő kép
ződmények alatt csak alsó permet talált.

Érdekes volt a nyugat-mecseki miocénben egy MÁFI 
térképező fúrásban a miocénben talált anomália is. Ez vé
gül is egy 35 m körüli mélységben elhelyezkedő, 50x80 m 
területű érctest lett. Ezt az érctestet földalatti kilúgzásos 
kísérletekre használtuk.

Az 1980-as évek közepén változott a lelőhelyen kívüli 
területen a kutatási koncepció. Áttértünk a harmadidő
szaki képződményekben lehetséges infiltrációs telepek 
kutatására.

1986-ban új, helikopteres légi geofizikai radiológiai és
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mágneses mérésekre került sor az ország néhány területén 
elsősorban a Mecsek körüli harmadidőszaki képződmé
nyeken, mivel új, korszerűbb műszertől jobb eredménye
ket vártunk. A munkát a bolgár uránkutatóktól rendeltük 
meg. Megjegyezzük, hogy a mérések egy része a csernobili 
katasztrófa idején történt, ez azonban a számunkra végzett 
mérések megbízhatóságát nem befolyásolta.

Az infiltrációs telepek kutatásához új kutatási mód
szert is kidolgoztak geofizikusaink és geológusaink. A neve 
komplex mélységi radiológiai kutatás (KMRK) lett.

Hálózatos telepítésű 50 m mélységű fúrólyukak fura- 
dékának és talpról vett magmintájának vizsgálatából, 
komplex karottázsából, vízmintavételből és elemzéséből, 
alfa sugárzás érzékeny nyomdetektorok lehelyezéséből 
majd vizsgálatából állt. Hozzá tartozott a rendszerhez né
hány nagyobb mélységű fúrás is. Ennek a munkának a 
geológusa Barabás András volt.

A munkát a Mecsek környékén kezdtük. Bátaszék kör
nyékén a pannonban találtunk is olyan infiltrációs urán- 
dúsulást, ami földalatti kilúgzásra (perkolációra) alkalmas
nak mutatkozott és alaposabban megkutattuk, de az urán
kutatás 1989-es befejezése miatt a földalatti perkolációs 
kísérletekre már nem került sor.

Az uránkutatáson kívül 1989 elejétől különböző válla
lati szakemberek kezdeményezésére kezdtünk foglalkozni 
a lelőhelyen a radioaktív és más veszélyes anyagok elhelye
zésének lehetőségével a bodai aleurolitban. A kőzet geoló
giai sajátosságai első megközelítésben alkalmasnak mutat
koztak az említett cél elérésére. Ennek kutatása, vizsgálata 
1989 után is folytatódott.

Az előzőekben főként a perm kutatásával foglalkoz
tam, mivel ebben értük el a legnagyobb eredményeket, de 
más képződményeket is kutattunk a permtól függetlenül. 
A perm kutatása is hozzájárult más képződmények isme
retéhez a perm fedőjében vagy feküjében. Összességében 
nézve a vállalat földtani tevékenysége az érckutatási ered
mények mellett hozzájárult az ország jobb földtani megis
meréséhez. Az országos földtani kutatás részeként más 
földtani szervezetekkel kapcsolatban voltunk.

A Központi Földtani Hivatallal különösen Fülöp József 
elnöksége idején rendszeres és jó kapcsolatunk volt. 
Minden évben egyeztettük kutatási terveinket a KFH-val.

A Magyar Állami Földtani Intézettel is sokszor együtt
működtünk már 1957-től. Gyakran kötöttünk éves együtt
működési megállapodást, vagy rendeltünk egymástól 
munkákat (geológiai értékelés, anyagvizsgálat, fúrás).

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kőzettani-Geo
kémiai és Ásványtani-Telep tani Tanszéke főként anyag- 
vizsgálatot végzett a MÉV részére, de a MÉV az egyetemi 
hallgatók nyári gyakorlatához nyújtott sokszor segítséget.

Nem a szorosan vett geológiához tartozik, de meg kell 
említeni itt is, hogy nagyon jó és rendszeres kapcsolatunk 
volt a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel, 
akik többféle kutatást végeztek a MÉV részére. Volt eset, 
hogy még sekélyfúrásokat is rendeltünk tőlük.

Más geológiai kutatással vagy bányageológiával is fog
lalkozó szervezetekkel általában alkalomszerű, rövidebb- 
hosszabb ideig tartó szakmai kapcsolatunk volt.

A geológia MÉV-en belüli 1958 utáni szervezeti válto
zásairól is kell néhány szót ejteni. 1959-ben az addig egy
séges földtani osztály szétvált geológiai és geofizikai osz
tályra. A geológiai osztály vezetője Virágh Károly maradt. 
Később a bányaüzemekben is szétvált a geológiai és a geo- 
izikai szolgálat. 1961-ben összevonták a Kutatási és a Mély
fúró Üzemet. Az összevont üzem neve: Kutató-Mélyfúró 
Üzem. Vezetője Suha Ferenc, fúrási főmérnöke Kovács 
István, kutatási főmérnöke Szabó Imre lett. A Kutatási 
Üzem vezetője a geológiai osztályra került központi kuta
tásvezetői címmel. 1964-ben megalakult a Kutatási Osz
tály, vezetője Barabás Andor. Feladata a Kutató-Mélyfúró 
Üzem irányítása. A Geológiai Osztály vezetője Virágh Ká

roly. Feladata a lelőhelyi kutatás és bányageológia össze
fogása. Mindkét osztály a vállalati főmérnökhöz tartozott. 
1965-ben a Kutatási Osztály az igazgató irányítása alá ke
rült és az osztály vezetője lett a vállalat geológiai képvi
selője külső szervek felé. A Kutató Mélyfúró Üzemben 
1965-ben Elek István geofizikus lett a kutatási főmérnök. 
Ezzel egyidejűleg kutatócsoportok helyett geológiai és 
geofizikai üzemegységeket szerveztek a fúrási üzemegy
ség mellett. Emellett azonban a távolabbi területek kuta
tására az üzemegységek tagjaiból hosszabb-rövidebb időre 
komplex csoportokat is alakítottak.

Az utolsó átalakulás a vállalat központjában a Földtani 
Főosztály létrehozásával járt. Ez a műszaki vezérigazgató
helyettes alá tartozott. Főosztályvezető Barabás Andor lett. 
A fúrási főelőadó átkerült a műszaki Főosztályra.

A Földtani Főosztályon belül volt Földtani Kutatási 
Osztály, vezetője Virágh Károly, a Bányageológiai csoport 
vezetője Bodrogi Frigyes lett. Mindhárman 1989. évi nyug
díjazásukig beosztásukban maradtak.

A Kutató-Mélyfúró Üzem vezetője 1973-tól Tirkala Fe
renc geofizikus volt. Az üzem kutatási főmérnöke Majoros 
György lett, aki azután 1989-ben átvette a főgeológusi te
endőket. A geológiát érintő szervezeti változtatások bi
zonyos mértékig a vállalat fejlesztési koncepciók igényeit 
követték. A minisztériumi felügyeletet tekintve az 1970-es 
évek elejétől az akkori un. Uránipari Titkárságon meg
szűnt a főgeológusi állás, utána a minisztériumi bányász 
főmérnök: Szabó László foglalkozott a geológiával, az öté
ves és éves kutatási tervekkel.

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a Mecseki 
Ércbányászati Vállalatnak a geológiai munkák széles 
skáláját végző földtani szervezete az adott időszakban 
fontos szerepet töltött be nemcsak a vállalat életében, de 
az országos földtani kutatásban is. Az érckutatási és 
termelésgeológiai feladatok ellátásán túlmenően részese 
volt az országos földtani kutatásnak is. Munkája nélkül 
ma hézagosabbak lennének geológiai ismereteink az 
országról.

Köszönetnyilvánítások helyett azzal fejezem be 
visszaemlékezésemet, hogy elnézést kérek mindazoktól a 
kollégáktól és munkatársaktól, akiket név szerint nem 
említettem, pedig hosszabb-rövidebb ideig dolgoztak a 
vállalat földtani szervezeteiben.

A terjedelem és az idő azonban korlátozott. Úgy ér
zem, hogy az elvégzett geológiai munkák szakmai ered
ményességét a maga idejében a MÉV léte és az idő iga
zolta. Akik részt vettek ebben a munkában, másokhoz 
hasonlóan mondhatják, hogy tettek valamint. Szép lenne, 
ha ezt mások is így látnák.

Barabás Andor
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A Mecsek hegységi uránérc- 

lelőhely kutatástörténete
Magyarország egyetlen művelt uránérc lelőhelyének 

története valójában 1952-ben kezdődött, mert ekkor szüle
tett szakvélemény és elhatározás az országos méretű urán
kutatásról. A szakvélemény A.C. Bogatürjev nevéhez kap
csolható, aki a magyar kormány kérésére előzetes érté
kelést adott az urán előfordulási lehetőségeiről és kutatá
sok megkezdését javasolta.

Bizonyítékul szolgáljon az a tény, hogy az admi
nisztráció a mecseki területet 1952-ben már 120 ePt., 
máshol 150 eRbl költség ráfordítással terhelte.

A kutatások megkezdésére vonatkozó döntés mögött a 
világpolitikai helyzetet, az urán katonai-gazdasági straté
giai jelentőségét és az ország természeti erőforrásainak
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