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Lapunk 1998. évi 2. számában röviden beszámoltunk az 1998. május 6-8. között a Mátrai Erőmű Rt-nél megrendezett 

Szénbányászati Geológusok Fórumáról. Az ott elhangzott előadások közül a határidőre beküldőiteket közreadjuk abban 

a reményben, hogy olvasóink jó áttekintést kapnak a hazai lignitkufatás és bányászat múltjáról, jelenéről és egy kicsit a 
jövő perspektíváiról is.

A szerkesztő

A Mátrai Erőmű 
Részvénytársaság (MERT)

A  visontai székhelyű Mátrai Erőmű Rt. a hazai villamos 
energia rendszer egyik meghatározó egységeként az 
ország villamos energia termelésének mintegy 12%-át 
adja. A 800 MW beépített teljesítményű erőművünk 
hazai tüzelőanyagra alapozottan termel villamos ener
giát. Az Észak-Magyarországon összefüggően végighú
zódó lignitből a visontai és bükkábrányi bányákban kül- 
fejtéses technológiával termelünk tüzelőanyagot.

A mátraaljai lignitbányászat az 1880-as években kez
dődött Rózsaszentmártonban, a mélyműveléses bá-

Lignittelep jövesztése merítéklétrás kotrógéppel

Határvédő kút fúrása SB-3 fúróberendezéssel

nyászkodással 1968 évvel bezárólag közel 25 millió ton
na lignit kitermelésére került sor.

Az Ecsédi Külfejtés közel 16 év alatt 15 millió tonna 
szenet termelt. Az itteni tapasztalatok felhasználásával 
ma már nagyobb külfejtések üzemelnek, a Visonta Bá
nya 28 év alatt 142 millió tonna lignitet, a Bükkábrány 
Bánya 13 év alatt 30 millió tonna lignitet termelt.

Az erőmű és a bányavállalat 1993. évi integrációja óta 
részvénytársaságként működik, életében igen jelentős 
változást hozott az 1995. évi privatizáció, melynek ered
ményeként a társaságnál 53,7% tulajdonrészt szerzett a 
német RWE Energie/EVS Konzorcium. 1997-ben az 
Erőmű 5,025 Gwh villamos energiát termelt, ehhez a Vi
sonta és Bükkábrány bányákból 8,089 millió tonna 
szenet szállított az Erőműbe. Egyidejűleg a külfejtéses 
technológiából adódóan 55,3 millió m3 meddőt kellett 
jöveszteni, közel 27 millió m3 vizet emelni a tervszerű

Meddőjövesztés marótárcsás kotrógéppel

elővíz-telenítéssel. A Részvénytársaság minden évben 
eredményesen működött, adózás előtti eredménye 
rendszeresen 600 millió Ft fölött volt évente. Az elmúlt 
évben ez 3,5 milliárd Ft fölött teljesült, mivel készülnek 
Visonta Bánya és Erőmű megújítására (retrofitjára), va
lamint a bükkábrányi erőmű felépítésére és a bánya 
fejlesztésére.

Az Észak-Magyarországon rendelkezésre álló lignit- 
vagyonból a közeljövőben a karácsondi és a bükkáb
rányi térségben rendelkezésre álló mennyiségekből 
további energetikai hasznosítást tervez a Mátrai Erőmű 
Rt. A Karácsond térségi D-i bánya kitermelhető ásvány- 
vagyona 88 millió tonna, amely három lignittelepben 
helyezkedik el. A szénvagyon átlagos fűtőértéke 7,3 
MJ/kg, a meddő-szén letakarítási arány 8,5. A bánya 
műveléséhez új bányagépek beszerzésére nincs szük-
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Széntelep fediijén álló Taxódium-törzs (К-ill. bánya 1997.)

ség, a meglevő berende2ések áttelepítésével és rekon
strukciójával a leművelés 2015-ig, a szénvagyon kiter
melésének befejezéséig biztosítható. Ezzel a visontai D- 
i bányamezőben rendelkezésre álló tüzelőanyag, mint 
nemzetgazdasági vagyon teljes mennyiségében haszno- 
súl.

Az ország energiapolitikája a jövőbeni környezetvé
delmi előírásokkal összhangban megújító erőmű épí
tési programot tartalmaz. Ehhez kapcsolódik a Mátrai 
Erőmű Rt. tevékenysége, hogy a visontai telephelyen a 
3x200 MW-os blokkok élettartamát kéntelenítő építés
sel egybekötött megújítás (retrofit) keretében 2015-ig 
meghosszabbítja. A felújítás jelentősen javítja a kör
nyezet állapotát azzal, hogy az úgynevezett nedves 
mészköves eljárással történő füstgáz kéntelenítést alkal
mazza.

A visontai erőmű és bánya megújítás megvalósítási 
költsége 47 millárd Ft, amelyből több mint 13 millárd Ft 
a környezetvédelmi előírások teljesítésére fordítódik.

Bükkábrány térségében több mint 400 millió tonna 
gazdaságosan kitermelhető szénvagyon található. A 
szénvagyon mennyiségében, minőségében és telep
formációjában egyaránt kedvező adottságú, a hazai erő
mű építési lehetőség legjobb feltételeit teremti meg. A 
lignit átlagos fűtőértéke 7,2 MJ/kg, a főtelep 8-10 méter 
vastag, a rendelkezésre álló szénvagyon 40 évig biz
tosíthatja egy 1000 MW teljesítményű erőmű műkö
dését.

A lignitbázison épített erőmű legfontosabb előnye, 
hogy hazai tüzelőanyagot használ fel, így csökkenti az

A nagygépes meddőjövesztés számára veszélyes méretű 
homokkő előfordulás

Külfejtés meddőhányója tájrendezett állapotban 15 évvel a 
bányászkodás után

ország kiszolgáltatottságát az energiahordozók import
ja terén. A lignit árát világpiaci ármozgások nem be
folyásolják, kitermelése pedig munkahelyet hoz létre.

A korszerű, nagy hatásfokú, környezetvédelmi beren
dezésekkel ellátott ligniterőmű és a kapcsolódó bánya 
beruházási költsége ugyan magasabb, mint a hasonló 
teljesítményű szénhidrogén, vagy import kőszén bázisú 
erőművé, de ez a befektetés az erőmű élettartama alatt 
megtérül az alacsonyabb üzemeltetési költségek révén.

H am za Je n ő  
M átrai E rő m ű  Rt.
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A Mátrai Erőmű 
Részvénytársaság (MERT) 
Geológiai és Hidrológiai 

^ s z t ^ y á n ^ t e v é k e n ^ é g ^

A  MERT Geológiai és Hidrológiai Osztálya szervezeti
leg az 1993. évi erőmű és bánya integrációval szakmailag 
csorbítatlanul jött át a. Mátraaljai Szénbányáktól a MERT 
szervezetébe.

A MERT szervezeti felépítését és az Osztály abban el
foglalt helyét az 1. ábra mutatja be.

* K ö rn y ezetv éd elm i en ged ély  beszerzésében közre 
kell működni a környezeti hatásvizsgálatokban a bá
nyászati tevékenység során - a geológiai viszonyokból 
következő - várható környezeti hatások kimunkálásával.

A te rm e lé s t szol
i  B ^é|jenys|^||;

* Külfejtési termelés elemei
-  széntermelés
-  meddőtermelés 
-víztermelés

* A geológia kapcsolódási területe
-  ásványvagyon gazdálkodás 
-geotechnika 
-víztelenítés

MÁTRAI ERŐMŰ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

vonal: Egyeztetési, kapcsolati viszonytJelól Főosztály szintű társasági szerkezet

1. ábra A Mátrai Erőmű Rt. szervezeti felépítése

A geológiai szolgálat fő feladatkörei a termelés le- Mindhárom területet segíti a termelési kutatást, mely- 
hetőségét megteremtő és a termelést szolgáló feladatok nek lényegesebb, fajtáit és mérhető elemeit a 3. és 4. 
megoldására összpontosulnak. ábra szemlélteti.

A te rm e lé s  leh ető ség et, m e g te re m tő

* Távlati kutatás - mellyel választékot teremtünk 
a bányatelepítéshez szükséges döntésekhez. Ennek geo
lógiai feladatai:

-kutatás tervezés,
-  irányítás, ellenőrzés,
-  értékelés.

A 80-as évek és a 90-es évek első felében szünetelő lig
nitkutatások az új Bányatörvény által meghatározott te
rület feletti rendelkezési jog megszerzése céljából bein
dultak. Az elvégzett és folyamatban lévő kutatásokat, 
azok ütemezését a 2. ábra mutatja be.

* B ányatelek fek tetés  - melyhez biztosítanunk kell 
az ásványvagyon megkutatottsági adatokat, az erről 
szóló bányakapitánysági igazolást és a bányászati tevé
kenységet befolyásoló geológiai tényezők ismereteit.

A  te rm e lé sh e z  k a p cso ló d ó  felad atok  I fen yegeseb b  ré sz te rü le te i

* Á sványvagyon ga zd á lk o d á s
- az éves Műszaki Üzemi Tervben (MÜT) a szén

mennyiség, a minőség és a kihozatal tervezése,
- a lignit-telepek vastagságának és minőségének 

folyamatos előrejelzése, az előrejelző szelvé
nyek kotrómesteri szintig való biztosítása,

- hónap végi bányászati feltártság felmérése,
- a termelés során a tervezettől való mennyiségi, 

minőségi és kihozatali eltérések vizsgálata,
- • éves mérleg és ásványvagyon gazdálkodás elem

ző értékelése, vagyon nyilvántartás az ország 
összes lignit előfordulására.

* G eotechnikai üzem vitel
- rézsű- és hányóállékonysági paraméterek terve

zése, a megvalósulás folyamatos ellenőrzése,
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■ jöveszthetőség előrejelzése, elsősorban a ho
mokkövek térbeli elhelyezkedése, keménysé
ge vonatkozásában,

- talajok teherbíró képességének meghatározá
sa.

* Víztelenítés
- rétegvíztelenítés és felszíni vízelvezetés terve

zése, vízjogi engedélyeztetése,
- a víztelenítés üzemvitelének műszaki ellenőr

zése, negyedéves, féléves, éves értékelő jelen
tések összeállítása, a szükséges pótintézkedé
sek megtervezése,

- a víztelenítés térbeli hatásának folyamatos el

lenőrzése az 519 db regionális figyelőkút 
rendszeres mérésével, értékelésével,

- a víztelenítés hatásából eredő károk mege
lőzésére, elhárítására intézkedések tervezése, 
a kivitelezések ellenőrzése,

- a víztelenítési feladatok végrehajtásában a jö
vőben a meghatározó a most építés alatt lévő 
hidrogeológiai modellek működtetése lesz.

E szakterületeken a feladat a rövid-, a közép- és a 
hosszú távú bányászati tervek, tanulmányok kidolgo
zásával, külső szervek által végzett tervezések szakmai 
koordinálásával történik.

TERÜLET és 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996 - 2002

KUTATÁSI FÁZIS db m M R db m M R db m M R db m M R db m M R db m M R db m M R db m MFt

Bükkábrány 

kiegészítő 

eng: 1996.06.30.
6 598 8,60 6 598 8,60

Kápolna Nyugat 
kiegészítő 

eng: 1996.123a
6 798 7,30 6 798 7,30

Halrmjugra (Deli 
bánya) 

kiegészítő
....eng: 1996.12.30.... .

10 1045 14,20 10 1045 14,20

Kápolna Kelet 
előzetes 

eng: 1999.09.20.
12 2196 23,2 10 1695 2Q0 19 3629 42,8 19 3629 42,8 3 569 6,7 63 11718 135,55

Füzesabony 

előzetes 

eng: 2000.08.24.
10 1193 11,00 12 1700 18,2 15 2435 28,7 18 2920 34,5 55 8248 92,39

Összesen 32 3634 41,1 24 3896 41,4 10 1695 20,0 19 3629 42,8 19 3629 42,8 18 3004 35,4 18 2920 34,5 140 22407 258,04

2. ábra A Földtani kutatófúrások időütemezése (96-97 tényköltség, 98-tól 98  évi árszinten)
az engedély érvényessége

az engedély meghosszabbítható érvényessége

A kutatás módja
1994. 1995. 1996. 1997. 1998. terv

db . m m R db . m m R db . m m R db . m m R db . m m R

Víztelenítő fúrások 
geofizikai mérése 90 12 442 5,2 101 14 475 7,5 97 14 005 8,4 104 16 944 10,9 149 20 675

1

14,9

Bányabeli kutató 
fúrások 3 253 1,3 8 452 2,7 5 510 3,5 8 410 3,2 14 855 7,7

Fúrási meddő
mintavételek 1002 501 0,8 715 358 0,6 774 387 0,8 323 162 0,4 700 350 0,9

Meddőfali
mintavételek 22 11 0,0 0 0 0,0 258 129 0,4 39 20 0,1 120 60 0,2

Szénfali
mintavételek 2185 1 093 2,5 2685 1 343 3,5 1775 888 2,7 1534 767 2,7 1600 800 3,2

Talajmechanikai
vizsgálatok 1283 2,9 1246 3,3 962 2,9 982 3,4 1000 4,0

Szénminta
vizsgálatok 2185 3,9 2685 5,5 1775 4,2 1534 4,3 1600 5,0

Ö s s z e s e n 14 300 16,6 16 627 23,1 15 919 22,8 18 302 24,9 22 740 35,9

3. ábra Visontai termelési kutatás
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—  4- o.o

4. ábra Visontai termelési kutatás diagramja

Az O sztály m u n k av ég zésén ek  feltétel

Tárgyi feltételek , adottságok:

- Az MGSZ által engedélyezett - kihelyezett - doku
mentumtár,

- 1 db 5 személyes kisplatós terepjáró gépkocsi,

Talajlabor jelen tő seb b  eszk ö zei:

- H árom tengelyű nyom ókészülék /triaxiális 
nyomókészülék/ (^állandó nyomású anyagvizs
gáló berendezés), E.L.E, Ltd. Rickmansworth, 
England 0 35 mm, h = 70 mm és 0 70 mm, h = 
140 mm mintákhoz

- Autom atikus torzió s nyírókészülék (Dreh
flügelschergerät), VEB BKW Borna, HA Boden
mechanik 0  96 m m/50 mm, h = 16 mm (kör
gyűrű formájú) mintákhoz és zavart pépmin
tához

- G eotechnikai k om pressziós vizsgálóbe
rendezés (ödométer), BME, Geotechnika Tan
szék, Budapest 0 300 mm, h = 200 mm zavart 
mintához

- P roctor-féle  töm örítőkészülék  tömöríthető- 
ség vizsgálataira szabványos

- Talajm echanikai nyírószonda, VEB BKW
Borna; in situ forgószárnyas nyírási kísérlethez 
6,5x6,5 cm2, 10x10 cm2, 13x6,5 cm2 és 20x10  
cm2 szárnymérettel

Szám ítástechnikai eszközök:

- 4  db 486-os számítógép,
-1  db pentium számítógép,
-  2 db lézer nyomtató,
-  2 db színes tintasugaras nyomtató,
-1  db АО-ás digitalizáló,
-  2 db plotter, АО-ás és Al-es,
-1  db A3-as másoló-sokszorosító

Szem élyi feltételek , adottságok:

-  5 fő felsőfokú szakirányú mérnök,
-1  fő felsőfokú számítástechnikus,
-1  fő szerkesztő-rajzoló,
-1  fő ügyintéző adminisztrátor,
-  3 fő laboráns,
-  4 fő mintavételező, vízszintmérő

Itt kell kitérnem arra, hogy az integráció előtti lét
számhoz képest jelentős létszámcsökkenés következett 
be, 4 fő geológus szakemberrel és 2 fő fizikai dolgozóval 
kevesebb van;

-1  fő fiatalon meghalt,
-  2 fő nyugdíjba vonult,
-1  fő május 1-el saját kérésére Bükkáb- 

rányba került át,
-  2 fő fizikai dolgozót fegyelmi okokból 

rendkívüli felmondással küldettem el.
A legutóbb távozott kolléga helyére szükséges lenne 

egy pályakezdő fiatal hidrogeológus felvétele. Felada
taink további megoldása a következő három tényezőn 
alapszik:

- a nagyobb fokú személyi önállóság és felelősség 
megteremtése,

- a geofizikai mérési eredmények minden szak
területen való fokozottabb felhasználása,

- a számítástechnika adta lehetőségek minél szé
lesebb körű alkalmazása a napi munkában, ami 
azt jelenti hogy nem a számítástechnikai mun
katárs oldja meg a feladatokat, hanem az általa 
felkutatott vagy kidolgozott módszereket adja 
át szakembereinknek alkalmazásra, segít e mód
szerek megismerésében és bevezetésében, s a 
felmerülő problémák kerülnek vissza hozzá 
megoldásra.

Ügyelünk viszont arra, hogy mind a geofizika, mind a 
számítástechnika alkalmazása során a geológiai szakmai 
ismeretek és gondolkodásmód domináljanak.

M adai László 
M átrai E rő m ű  Rt.
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A termelési kutatások 
módszerei és eredményei a 

Mátrai Erőmű visontai 
bányáiban

Termelési kutatásként kezelünk, minden olyan kuta
tási folyamatot mely a művelés alatt álló külfejtésekben 
előforduló kőzetekről, jelenségekről ad földtani jellegű 
ismeretet.

A termelési kutatás alkalmazott módszerei a követ
kezők:

* Geofizikai fúrólyuk m érések
* Kutatóárkok és sekély mélységű fúrások
* Termelési telepszelvény m intavétel és minőség- 

vizsgálat

l.ábra
A -2.SZ. telep vastagsági izovonalas térképe (Visonta,K-II.bánya , részlet)

* M eddő kőzetek m intavétele és talajm echani
kai jellegű vizsgálatai

* Terepi szem revételezés, szelvényezés 
Karotázsmérések az alábbi típusú fúrásokban történ

nek:
* rendszerint m agfúrással mélyített vízszintfi- 

gyelő kutakban
* talajm echanikai jellegű  m agfúrásokban
* teljes szelvénnyel fú rt  víztelenítő kutakban
* kism élységű kutatófúrásokban (Ingersol be

rendezéssel kivitelezett fúrások)
A bányaművelés előrehaladásával párhuzamosan, kb. 

3 éves előretartással, a telepek közötti és feletti vízadó 
rétegeket vízteleníteni, a legalsó művelt telep alatti víz
adó réteget feszültség mentesíteni szükséges. E célból 
úgynevezett haladókútsoros közvetítőréteges víztelení
tést alkalmazunk, jelenleg zárt galériás rendszerben. 
Évente kb. 100-120 db kút kerül lefúrásra. A bányagö
dör határain szivattyúzott kutakat működtetünk, me
lyek általában 609 mm átmérővel mélyülnek kb. 80-100 

méterenként. A bányaművelés 
frontja előtt, kb. 100 méteren
kénti párhuzamos sorokban le
fúrt ejtőkutak rendszerint 444  
mm átmérővel készülnek, s az 
egyes kutak egy-mástól kb. 110- 
130 m-re vannak. E nagy átmé
rőjű fúrásokban készült karo- 
tázsszelvények, a nagymértékű 
kavernásodás ellenére is jól 
használhatók a fúrásban harán- 
tolt rétegek határainak, anyag- 
minőségének jellemzésére. A 
helyszínen megkapott terepi 
szelvényekből nyert informá
ciók alapján történik a kutak 
beszűrőzése.

A Mátraalján a telepek általá
ban nyugodt kifejlődésűek, 
enyhén dőlnek D DK felé, több
padosak.

Azonban ahogy a bányamű
velés az évek során egyre kele
tebbre, illetve délebbre halad, 
egyre fiatalabb telepek kerül
nek kitermelésre. E fiatalabb te
lepek peremi zónája sokkal vál
tozékonyabb, mind a vastagság, 
mind a minőség tekintetében, 
mint amit a részletes fázisú ku
tatás ki tud mutatni. A Ny-i bá
nyában a 80-as évek végén je
lent meg a IMII. telep, mely he
lyenként kimeddült, felszíne 
szabálytalanul hullámzott. E te
lep megkutatására, főképp 
mennyiségi előrejelzésre vé
geztünk sekély fúrásokat a sű
rített levegővel működő Inger
sol nevű fúróberendezéssel.

Jelenleg a K-II. bányamező
ben a -2. telep zavaros kifejlő- 
désű, peremi fáciesét fejtjük. 
Kb. 3 éve jelent meg a műre- 
valónak tekinthető telep az MT- 
8. kotrógép blokkjában, a front 
középső szakaszán.
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A telep észak illetve dél felé elmeddül 
a lefejtendő területen, szintjében het- 
eropikus fáciesként lignitnyomos, szer- 
vesnyomos kövér agyag települt.

Az 1. ábrán láthatjuk vastag szagga- 
tott-pontvonallal körülhatárolva a rész
letes kutatási fázis után kijelölt műre- 
valósági határt, ami 1 m-es telepvastag
ságot és minimum 5600 kj/kg-os fűtőér
téket jelentett, 48,6% nedvességtarta
lom mellett. A -2. telep fejtése egy sza
kaszon kb. egy fejtési blokkszélességgel 
hamarabb műrevalónak bizonyult az 
említett műrevalósági határnál. Emiatt 
igyekeztünk pontosítani a telep kiter
jedését, vastagságát. Sajnos azon a terü
leten nem minden víztelenítő kútban 
volt karotázsmérés, így az információ
inkat szükséges volt kiegészíteni kis- 
mélységű fúrások (Tl-jelű pontok) ada
taival. Az Ingersol berendezéssel kutat
tuk a telepet, egy illetve két lavírsíkkal 
feljebbi szintről. A széntelepből zavart 
mintát nyertünk, a vastagságát geofizi
kai fúrólyukszelvény segítségével pon- 
tosítottuk.

A -2. telep jelenlegi fejtési frontja kör
nyékén csaknem minden víztelenítő 
kútból áll rendelkezésünkre geofizikai 
szelvény, melyeket kiértékelvén a te
lepről új fedő-, fekü-, és vastagság izo- 
vonalas térképeket szerkesztettünk. 
Ezek a térképek kb. 8-szor annyi adatból 
készülhettek, mint a részletes fázis tér
képei. Az 1. ábrán vastag folyamatos vo
nallal emeltük ki az 1 m-es telepvastag
sághoz tartozó szintvonalat, mely helye
sebben adja meg a műrevalósági határt, 
mint a korábbi térképek. A művelést ter
vező technológusok e térképek alapján 
pontosabban tervezhetik a szintveze
tést, a meddőletakarítást.

A letakarítás mértéke újabban lehe
tőséget ad arra, hogy a telep kimeddü- 
lési zónáját kutatóárokkal kövessük.

A minőségre vonatkozólag nem pon
tosítjuk a korábbi adatokból szerkesz
tett térképeket. Ugyan az ELGI szakem
berei végeztek kutatásokat a karotáz- 
sszelvényekből történő szénminőségi 
paraméterek megadására vonatkozólag, 
de megbízható kvantitatív adatokat a 
változó fúrási körülmények - pl. több
féle lyukátmérő, változó iszapsűrűség - 
miatt nem próbálunk jelenleg megadni.

A számítógéppel vezérelt mérés, a di
gitális rögzítés viszont továbbfejlődési 
lehetőséget nyújt ezen a téren is. A 2. 
ábrán láthatók a Lu-26. sz. lignitkutató 
fúrás geofizikai görbéi, s az azokkal ki
válóan korreláló MEO-labor által mért 
fűtőérték és nedvesség adatok.

Minden új fejtendő szénfalban törté
nik résmintavétel kb. 70 méterenként, a 
telepek vastagságbeli és minőségbeli 
változásának előrejelzésére.

Az elkészült MEO vizsgálatok eredmé-

2. ábra
A Lu-26.sz. lignitkutató fúrás geofizikai görbéi (vastag vonal), kiegészítve a O.telep 

minőségvizsgálatának nedvesség- és fűtőérték adataival (vékony vonal).
(A laboradatok ábrázolása a minták konkrét határa miatt simítással történt.)

.111 100 'я B2/I B7I2 77Д/В 77Л/7 77 Д/6 77A/5 01B/1 0* 0/2 0IB/3 . 01B/4

Telepszelvény diagram ,K-II.bánya , 0 .telep,részlet(Hadházy Balázsné, 1998)
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5. ábra
Jövesztési állapotjelző a K-II.bánya M TS.kotrógép blokkjában (1996.aug.), részlet

nyét telepszelvény diagramon közöljük a termelést köz
vetlenül irányító osztályok és a kotrómesterek felé, 
akik ezek alapján döntik el, hogy a következő blokkban 
hol szükséges szelektálva jöveszteni az illető telepet, a 
megkívánt minőség elérése érdekében (3- ábra). A te- 
lepszelvény-adatokból összegzéseket, statisztikai jelle
gű elemzéseket készítünk, melyek segítségével kapcso
latot teremtünk a fúrási minták adatsorai és a termelési 
adatok között.

Visontán jelenleg meglehetősen magas a letakarítási 
arány, mindkét bányában 9 m3/t  körüli. A széntermelés 
biztonsága megköveteli a zökkenőmentes meddőter
melést. A meddőanyag jöveszthetősége tág határok kö
zött mozog. A tapadós, puha agyagoktól, a tömör isza
pokon át, a kemény, néhol csak robbantással lazítható 
homokkőig minden átmenet előfordul.

A márgás, tömör iszapok, a szívós agyagok jöveszt- 
hetők a marótárcsás kotrógépekkel - melyek vágóereje 
110-130 kp/cm között van - azonban teljesítményüket

6. ábra
A -1/0 jelű vízadó fedőszintjéhez kapcsolódó homokkőpad 

(  itt csupán 10-20 cm vastag) D-i bánya, 1997.

jelentősen lecsökkentik. 
A teljesítmény változásá
nak tervezéséhez, ellen
őrzéséhez időnként bá
nyafalból vett mintákon 
végzünk talajmechanikai 
vizsgálatokat. A 4. ábrán 
a K-II. bánya legfelső 
blokkjában - az MT-9 kot
rógép fejtési területén - 
készült vizsgálatok ered
ményei láthatók.

A biztonságos, folya
matos termelés állékony 
rézsűket követel, mind a 
fejtési fronton, mind a 
külfejtés maradó rézsűi
ben és a hányó rézsűiben 
is. A maradó rézsűk ter
vezett helyén rendszere
sen készülnek talajmec
hanikai jellegű fúrások, 
melyek maganyagán az 
azonosító vizsgálatokon 
kívül (szemeloszlás, kon
zisztenciahatárok), szi
lárdsági vizsgálatok is ké
szülnek a kohézió és a 
belső súrlódási szög 

meghatározására. E vizsgálatok eredményeinek fel- 
használásával történik a külfejtés rézsűrendszerének 
méretezése.

Az utóbbi 2-3 évben jelentősen megnőtt a rétegsor
ban észlelt homokkőpadok száma, s ezzel együtt a fel
merülő termeléskiesések, üzemzavarok száma, a Déli- 
ésa K-II. bányamezőben is. Az üzemzavarok okai a kot
rógépek alkatrészeiben és a szállítószalagokban az éles, 
nagyméretű homokkődarabok által előidézett sérülé
sek.

A korábbi években úgynevezett állapotjelző szelvé
nyeket készítettünk azokról a bányabeli blokkokról, 
melyekben kemény homokkövek hátráltatták a terme
lést. Ezek a szelvények közvetlenül a kotrómesterek 
számára mutatták, hogy mely szalagváznál, a blokk mely 
szeletében kell homokkőpadra, -lencsére számítania a 
fejtés során (3. ábra). Ez a feladat gyakori terepbejárást, 
a bánya falának rendszeres szemrevételezését jelenti, 
ami rengeteg időt igényel. Jelenleg erre nincs a Geo-

7. ábra
A -I/O jelű vízadó fedőszintjéhez kapcsolódó homokkőpadok 
(a homokkövesedett zóna kb.80 cm vastag) D-i bánya, 1997.
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8. ábra
Homokkőelőrejelző szelvény a D-i bányában (részlet)

lógiai és Hidrológiai Osztálynak emberi erőforrása.
A korábbi terepi megfigyelések azonban sok tapaszta

latot nyújtottak a homokkő megjelenési formájára, ré
tegsorbéli előfordulására, keménységének változé
konyságára vonatkozólag.

A homokkőképződmények rendszerint a 0. telep, 
pontosabban a legfelső műrevaló telep fölötti, de a ne
gyedidőszaki rétegek alatti felső-pannóniai korú med
dő rétegsorban jelennek meg. Véleményünk szerint a 
laza törmelékes üledéket az utólag vertikálisan beszi
várgó karbonátos oldatokból és a horizontálisan áramló 
Ca hidrokarbonátos rétegvizekből kiváló karbonát ce- 
mentálta.

Kőzettani felépítésüket tekintve az egész finomszem
csés, tömött szövetű, márgás homokkőtől a durvaszemű 
homokból cementálódott homokkőig minden átmenet 
megtalálható. Megjelenése lehet:

* vékonypados (ált. 5-10 cm  vastag rétegek)
* vastagpados (több m int 2 0  cm vastag rétegek, 

rétegcsoportok)
* tömzsös, lencsés (szabálytalan form ájú, he

lyenként nagy kiterjedésű - több m éteres - kő
zettest)

Ásványos összetétele a NME vizsgálatai szerint:
25-36% kvarc
9-28% m uszkovit
2-5% biotit
3-9% lim onit
32-50% kalcit (kötőanyag)

valam int kevés piroxén, gránát, epidot, turm alin, 
rutil található bennük.

Rétegsorbeli előfordulásukat tekintve megfigyelé
seink szerint leggyakrabban a vízadó és vízzáró kép
ződmények határán, azaz olyan helyeken találkozunk 
homokkővel ahol az üledékes kőzetek szivárgási ténye
zője megváltozik.

Gyakori a homokkőképződés olyan helyeken, ahol va
lamilyen zavar volt az üledékképződésben, illetve ahol a 
negyedidőszaki képződmények harántolják a felső pan-

nóniai rétegeket, azaz szabad volt az út a beszivárgó 
vizeknek.

Mindezek miatt a homokkőpadok szeszélyes kifejlő- 
désűek.

Terepi megfigyeléseink nagymértékben hozzájárul
tak ahhoz, hogy a rendelkezésünkre álló geofizikai fúró
lyukszelvényekben észlelt jellemzők alapján kimutas
suk a homokkőpadok nagy részét.

Az 1996 előtti homokkőképződményekkel foglalko
zó tanulmányok megállapításai főképp statisztikai jel
legű adatokra támaszkodtak, mert a ritka fúrási háló 
régi, nagyvonalú magleírásai és a 60-70-es években ké
szült kevésbé jó felbontású geofizikai szelvények alap
ján nem lehetett pontos képet alkotni a homokkövek 
térbeli elhelyezkedéséről és a telepeket fedő összlet 
pontos felépítéséről.

Jelenlegi ismereteink szerint a 0. telep feletti összle- 
tet az alábbiak szerint tagoljuk a felszíntől lefelé ha
ladva:

* negyedidőszaki képződm ények (1-30 m )
* 3 /0  je lű  vízadó fölötti agyagos-iszapos összlet 

(3-5 m )
* 3 /0  jelű  vízadó összlet (10-25 m )
* 2. je lű  telepes, telepnyom os csoport (2-6  m )
* 2 /0  jelű  vízadó összlet (1-5 m )
* 1 je lű  telepnyomos csoport (4-8 m )
* 1 /0  vízadó összlet (10-25 m )
* 0. telep (6-8 m )
Megfigyeléseink szerint a homokkőpadok, tömzsök 

jelenléte bizonyos rétegcsoportokhoz kapcsolható.
A Déli bánya jelenlegi területén például a 0. telep 

felett 20-25 m távolságban, a -1/0 jelű vastag homokré
teg fedőjében észlelhetők gyakran vastag, kemény ho
mokkőképződmények (6, 7. ábra).

Minthogy a korábban említett állapotjelző szelvények 
rendszeres, alapos felvételére nincs időnk, és ez tulaj
donképpen csak a már feltárt fejtési blokkban észlelt 
homokkőpadokat jelzi, célszerű volt áttérnünk az előre
jelzésre amiatt, hogy a blokkok magasságát, a lavírsíkok
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Figyelökútban észlelt homokkőpadok, szilárdsági adatokkal, geofizikai görbékkel

szintjét a homokkőpadok várható helyének figyelem- 
bevételével tudják tervezni.

A 8. ábrán látható egy előrejelző szelvény. Ezen a 
fúrásszelvények, ill. keresztszelvények metszésvonalá
ban jelzett rétegsorok mellett vastag függőleges vonal
lal jelöltük azokat a szakaszokat, ahol a homokköves 
szakasz vastagsága és keménysége lehetetlenné teszi a 
marótárcsás kotrógéppel történő jövesztést. A szagga
tott vonallal jelzett magasságokban is problematikus 
lesz várhatóan a fejtés, a kotrógépek teljesítményében 
jelentős csökkenést eredményeznek majd az ott talál
ható kemény zónák.

Ilyen típusú előrejelző szelvényeket készítettünk 80- 
100 méterenként a fejtési fronttal közel párhuzamosan.

A szelvényeken jelzett kőzettani felépítésre vonatko
zó információk alapja főként az ejtőkutakban mért ka- 
rotázsgörbék voltak.

1995-ben néhány figyelőkút magfúrásából származó 
homokkőmintán szilárdsági vizsgálatot végeztek a Mis
kolci Egyetemen. A 9. ábrán egy figyelőkút homokkő
mintáin észlelt egyirányú nyomószilárdsági adatok van
nak feltüntetve, a magleírás alapján rajzolt rétegsorral 
és néhány típusú karotázsgörbével együtt.

A karotázsszelvényeken a homokkőpadokat az alábbi 
kitérésváltozások jelzik:

* a m egnövekedett térfogatsúly miatt a hom ok
kőpadok a sűrűségszelvényeken m axim um m al 
jelentkeznek

* a porozitás a cem entáció m iatt lecsökkent
* a hom okkövesedett zóna ellenállása nagyobb, 

m int a hom oké
* a m ikroellenállás szelvényeken a jó  felbontás

nak köszönhetően rendszerint a vékony padok 
is éles csúccsal m utatkoznak

A természetes-gamma aktivitás szelvényeken a ho
mokkőpad általában nem mutat anomáliát, hiszen 
anyaga a homokkő fekü- ill. fedőképződményével azo
nos, a Ca-tartalmat kivéve.

A homokkőpadok kijelölésénél több szelvény válto
zását kell egyszerre figyelembe venni, mert azokat be
folyásolja a cementáció mértékén túl például a homok
kőpad üreges, repedezett vagy ép volta.

A 9. ábrán látható, hogy a 20 cm-nél vastagabb, ke
mény, azaz a kotrógépnek fennakadást okozó homok
kőpad a geofizikai szelvényekből jó biztonsággal kimu
tatható.

Összefoglalásként elmondható; a termelési kutatások 
sorában az előrejelzések területén jelenleg legnagyobb 
szerepük, a termelés számára leghasználhatóbb ered
ményei a geofizikai fúrólyukméréseknek vannak, mind 
a telepekkel, mind a meddőkőzetekkel kapcsolatos is
meretbővítés érdekében.

K issn é M ezei Ágnes 
M átrai E rő m ű  Rt.
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fogva - személyesen csak az utolsó 27 év eseményeiben 
vettek részt, de van még olyan kollégájuk, aki az első mé
rések résztvevője volt.

A mélyfúrás-geofizika
szerepe a visontai 
lignitkutatásban

A  visontai lignit mélyfúrás-geofizikai kutatása majd
nem 40 évre tekint vissza. Ez idő alatt az ELGI és a belőle 
kivált karotázs cégek több ezer fúrásban végeztek mé
rést a területen. Az ELGI a visontai területen fejlesztette 
ki és tette a gyakorlatban használhatóvá a szilárdásvány- 
és vízkutatási módszereket. A cikk áttekintést ad a mód
szerek fejlődéséről és a mélyfúrás-geofizika alkalmazá
sáról a visontai lignitkutatásban. A szerzők - koruknál

Az ELGI több mint 2500 fúrásban végzett karotázs 
mérést a visontai kutatási területen, pedig a fúrások egy 
jelentős részében nem volt mérés, mert gazdasági és 
szemléletbeli okokból nem tartották szükségesnek. A 
lignitkutató fúrásokat általában karotálták, de a bánya 
víztelenítéséhez kapcsolódó fúrásokban egy időben vi
szonylag ritkán történt mérés. A kb. 100 m-es fúrási háló 
valóban elég sűrű a viszonylag jól követhető széntelepek 
kijelöléséhez, de a homokos, permeábilis összletek te
lepülése igen változatos. A karotázs mérések elmaradá-

' f
-;-Й»ваЗя»гг ___

. ." (telephelye s! Miskolc ,  <m  
A fúrás helye éa je le i  Abaáfo у 
A vizsgálat c é ljá t  lignitkujatéje ■ i

i Т.Г“Г' I ' í

ipélfalvái
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“b S . í . . / ДД— ,...~  
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1 -i ; • Г i. t ' . - t

•Й-lienőrii , Fábstáncs Ica г В;
б: petre’ bi;

7 0  mV
I...............

-feM iassiöXvbsStírne'fer4
Mátpevidéki |Sz44b*TröBzf

Kegread.idejes $ 9 .v i l l , i  
ßzalyv- 'V^ i w x i T . l  
I időtartamét 6; 6ra •

Az utazás !" » 7 ól
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/5 o  mV 
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1. ábra Az első karotázs mérések egyike a visontai területen 1959-ből (Abasár-72)
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utóbbi években már minden fúrásban történik mérés, 
így rendelkezésre állnak az adatok a kutak kialakításá
hoz, valamint a víz- és szénkészletek becsléséhez.

Az 1. ábrán egy 1959-ből származó mérés-összeállítást 
mutatunk be. Ez egyike lehet az első méréseknek, en
nek ellenére meglepően sok módszert tartalmaz: SP, 10 
cm-es potenciál, rövid gradiens, természetes gamma és 
gamma-gamma aktivitás. A szelvények egyértelműen ki
jelölik a lignitet és minőségileg is tagolják. Ami meg
lepő, a szelvényezés időtartama: 6 óra. A mérési gyor
saságban (is) érzékelhető a fejlődés, mert manapság kb. 
másfél óra elegendő a színvonalas karotázs tevékeny
séghez.

A 2. ábra egy 196l-ből származó mérést mutat. A fúrás 
csövezve volt, így csak radioaktív mérések készültek 
(természetes gamma, gamma-gamma, és neutron-gam
ma). A mérés színvonala mai szemmel nézve is igen jó, 
hiszen mind a három paraméter jól jelzi és bontja a lig
nites összletet.

A  3- ábrán az 1973-ban kis átmérőben mért Hu-l48-as 
és az 1998-ban nagy átmérőben mért D-24/10 mérése
ket hasonlítjuk össze. A két fúrás távolsága időben 25 év, 
térben kevesebb, mint 50 méter. Az ellenállás mérések 
hasonlóak, de a D-24/10 fúrásban a homokok valamivel 
jobban kifejlődtek. A természetes gamma mérések igen 
jól egyeznek, miután a régi mérések dinamikáját az új 
méréshez igazítottuk. A sűrűség mérés összehasonlítása 
a legérdekesebb. 1973-ban még nem volt sűrűségre hite
lesített szonda, így akkor egyszerű gamma-gamma mérés 
történt egy falhozszorítás nélküli, árnyékolatlan szón-, 
dával. A régi felvételt digitalizáltuk, számítógépes eljá
rással és némi geofizikai megfontolással - a meddő és a 
szénvonal összehozásával - sűrűség szelvényt készí
tettünk Az új mérés digitális műszerrel és hitelesített 
szondával készült. A görbék jól egyeznek, bizonyítva, 
hogy a régi felvételekből is lehet kvantitatív kiértéke
lésre alkalmas szelvényeket előállítani.
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3. ábra Egy régi (Hu-148) és egy új (D-24/10) felvétel összehasonlítása

I M érések  k ü lö n leg esen  n a g y  á tm é rő b e n  f  f é r é s e k  kis á tm é rő b e n , h o m o k k ő  k im u tatás

Az ejtőkutak névleges átmérője manapság 440 mm, 
de a "jumbó" fúrási technológia miatt a tényleges átmérő 
500 mm körüli. A kavernás helyek 600-750 mm átmé- 
rőjűek is lehetnek és alakjuk legtöbbször ovális a kieső 
agyagdarabok miatt. A 609 mm névleges átmérőjű határ
védő kutaknál a helyzet hasonló, de a kavernásodott ku
tak átmérője 900 mm felett is lehet. Ezek a feltételek 
nem ideálisak a geofizikai mérésekhez, különösen, ha 
kvantitatív eredményeket kell adni. A legnagyobb prob
lémát a falhozszorítást igénylő sűrűség mérés végrehaj
tása jelentette, amit néhány évig tartó fejlesztéssel me
goldottunk. A motoros falhozszorító szerkezetet átala
kítottuk, a szonda hitelesítését elvégeztük az extra nagy 
átmérőkre is, és megfelelő számítógépes programot ké
szítettünk a sűrűség számításhoz. így elértük, hogy 400- 
600 mm átmérőben is használható sűrűség mérést tu
dunk készíteni. A 3. ábrán két közeli fúrásban készült 
méréseket mutatunk be. Tudomásunk szerint sehol a 
világon nem végeznek sűrűség mérést ilyen nagy átmé
rőben. Az 1973-as felvétel 116 mm-es átmérőben, az 
1998-as felvétel 609 mm-es átmérőben készült.

Komplexebb mérések végezhetők 250 mm lyukátmé
rőig . A 4. ábra egy 145 mm-es fúrásban készült mérést 
mutat. Az elvégzett mérések: SP, 10 és 40 cm-es poten
ciál, természetes gamma, sűrűség, lyukátmérő, neutron- 
porozitás, akusztikus hullámkép (sebesség). A mérési 
összeállításban a legnagyobb újdonság az akusztikus hul
lámkép mérése és megjelenítése. Ilyen laza formációban 
a legutóbbi időkig nem tudtunk használható mérést vé
gezni, de 1997-ben jelentősen csökkentettük a szonda 
adófrekvenciáját, így lehetővé vált a mérés. Megoldó
dott egyben a homokkő kimutatás problémája is. Évek 
óta igény volt a néhány decimétertől a néhány méter 
vastagságig terjedő, különböző keménységű homokkő
padok kimutatására, mivel azok a gépi fejtésre igen ve
szélyesek. Egy-egy mért karotázs görbe nem tudja meg
bízhatóan jelezni a homokköveket, de ez a mérési soro
zat igen megbízhatóan jelöli ki a keményebb formáció
kat a következők szerint:

* az akusztikus beérkezés gyorsabb,
* a sűrűség m egnő,
* aporozitásnak helyi m inim um a van,
* a m ikro ellenállásnak helyi m axim um a van.
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4. ábra (DHK-18/3) Komplex mérések kis átmérőben, homokkő kimutatás

FÖLDTANI KUTATÁS 1998. XXXV. Évfolyam 3. szám 15



l ll lil J l lLu .ullLl iL ll tl ll l ll l l  till  lu l l  ч  l i n n  l m  ill I i i l i in l  u n i t i  n i l  in h i i i h n  i h m l i i i i  l i in i i i i i l i  i i i l im i i i  n i n i  i ln  1 1 In i i lm  i l i in l i  i n l i n i liu i l i i i  i ln i i l in i  Ini  1 1

S>
S>

Ш
_ l
<о
CD

0

a 1
c

-Ф
N

(Л
a»

~0
<b

I® z  ®

®

2 a 5

N <4

^ -0 
_o

£
aN <S

I f i ,
®  ®  I -  ®

T il epszamozas

Geofizikai rétegsor

Geo I ág i a i rét egsor

5. ábra Litológiai tagolás, szénelemzés, szemcseméret számítás (Jelmagyarázat a 4. ábránál)

lóg iai tag o lás , szén elem zés,
e m c s e m é re t szám ítás

Megfelelő szelvénykombináció mérése esetén a mé
résekből az alábbi kvantitatív kiértékelés végezhető:
* Litológiai fe lo sz tá s : az elektromos, a természetes 

gamma és a neutron-porozitás szelvényekből számít
ható az agyag- és homoktartalom, valamint a kőzet 
porozitása (5. ábra 2. szelvény mező).

* Szénelem zés: a sűrűség és elektromos szelvények
ből számítható a szén-, és hamutartalom, valamint a 
nedvességtartalom (5. ábra 3. szelvénymező). A ha
mutartalomból - laboradatokból készített összefüggé

sek alapján - további szénminőségi paraméterek szá
míthatók, pl. fűtőérték.

* S zem csem éret szám ítás: nagyon fontos meghatá
rozni, hogy a víztelenítés során mely rétegek adják le 
gravitációsan a bennük levő vizet. Ehhez a rétegek 
szemcseméretét kell ismerni. Az elektromos ill. a ter
mészetes gamma mérésekből - magfúrások labore
lemzési eredményeinek felhasználásával - meghatá
rozható a szemcseméret (5. ábra 1. szelvénymező).
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6. ábra Kútvizsgálati mérések a K-20/5 ejtőkútban

K ú tvizsgálati m é ré s e k  ejtő k u tak b an

A  művelés előfeltétele, a víztelenítés, a hozzávetőlege
sen 100 m-es hálóba telepített, ún. ejtőkutak segítsé
gével történik. Az ejtőkutakban beszűrőznek minden, a 
geofizikai mérések alapján jónak minősített vízadó réte
get, és a bányatelek szélén futó határvédő kutakban ter
melik ki a vizet. Az ejtőkutakban ennek megfelelően a 
víz lefelé áramlik, ellentétben a hagyományos vízkutak- 
kal. Egy ilyen kútban végzett mérés látható a 6. ábrán. A 
mérésekből megállapítható a szűrők pontos helye (1.

szelvénymező, ellenállás szelvény), és ellenőrizhető a ré
tegsor (1. szelvénymező, természetes gamma szelvény). 
Az áramlásmérés (1. szelvénymező, fordulatszám szel
vény) alapján kiszámolható az egyes rétegek termelése 
(2. szelvénymező, hozam görbe). Az ábrán látható, hogy 
a felső rétegek termelnek, egész а III rétegig (а III réteg 
feletti I és II szűrőzött szakasz már a jelenlegi vízszint 
felett van!) és az V, VI, VII rétegek termelnek 21 ,10  ill 20 
liter/perc mennyiséget, a IV réteg áll.
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H á ro m d im en zió s  fö ld ta n i re k o n stru k ció

A  kutatási területen végzett nagyszámú fúrás szinte 
kínálja, hogy készítsük el a háromdimenziós földtani 
modellt. A Keleti II bánya területén választottunk ki egy 
1,5x2,5 km-es területet, ahol kb. 40 fúrás adatai álltak 
rendelkezésre. Az első lépésben É-D-i és K-Ny-i irányú 
korrelációs szelvényeket készítettünk.

A szomszédos fúrások fneghatározó szelvényeit (sű
rűség, ellenállás, természetes gamma) egymás mellé raj

zoltuk és összekötöttük az összetartozó rétegeket. Az 
azonosítás a gyengén kifejlődött vékony lignittelepek 
esetén nem egyszerű feladat. A 7. ábrán a lignittelepek 
korrelációját mutatjuk be, amelyet a sűrűség mérés 
alapján készítettünk.

A rétegsort három főbb alkotóra bontottuk: lignit, 
porózus réteg, vízzáró réteg. így kb. 80 szintet kellett 
azonosítani a területen a mintegy 150-200 m vastag 
összletben.

■ TD-40 F-453 104/3 К -1 0 5 /5
•j ■***'

t —V-
'

—

7. ábra Földtani korreláció K-II. bánya 
(A lignittelepek azonosítása a sűrűségszelvény alapján)
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Az azonos telepek határainak összekötésével megkap
tuk a határoló felületeket és ezek egymásra helyezé
sével előállt a háromdimenziós földtani modell.

A modell számítógépes program segítségével tetsző
leges méretben és tetszőleges irányból bemutatható.

A 8. ábrán egy olyan ábrázolást mutatunk be, ahol a 
modell belsejébe is belelátni. Az ábrán feketével a lignit
rétegeket, szürkével a vízzáró rétegeket és fehérrel a 
porózus rétegeket jelöltük.

Az elmúlt, közel 40 év alatt nem csupán sok mérést vé
geztünk Visontán, hanem a megrendelő újabb és újabb 
kívánságai nagymértékben ösztönözték a mérési és kiér
tékelési módszerek fejlesztését, amelyekből itt csak íze
lítőül mutattunk be néhányat. Az elért eredmények azt 
bizonyítják, hogy a mélyfúrás-geofizikai mérések alkal
masak arra, hogy a bányavíztelenítés és bányaművelés 
számára nélkülözhetetlen adatokat szolgáltassanak.

8. ábra A K-II. bánya háromdimenziós földtani rekonstrukciója

Szongoth G ábor (ELGI, Geo-Log K ft) 
ifj. Z ilahi-Sebess László (ELG I)
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Lignit-külfejtések 
ásványvagyon gazdálkodása

Ásványvagyon gazdálkod ás  földtani, bányaműsza
ki és gazdasági komplex tevékenység, melynek kereté
ben olyan intézkedések kutatási és termelési progra
mok, továbbá kutatási, feltárási rendszerek és módsze
rek realizálódnak, melyek az ásványi nyersanyagok gaz
daságos kitermelését úgy szolgálják, hogy az előfordulás 
művelésbe nem vont részeit nem károsítják, megóvják 
abból a célból hogy azok a későbbiekben kitermelhetők 
legyenek. Egyben lehetővé teszik a különböző (műve
lési, termelési, stb.) veszteségek csökkentését és az ás
ványvagyon műszakilag lehetséges és a mindenkori pia
ci viszonyok által indokolt minél teljesebb kitermelését.

A lignit-külfejtések ásványvagyon gazdálkodását két 
fő tényező határozza meg, mégpedig

- a LIGNIT mint nyersanyag és
- a KÜLFEJTÉS mint bányaművelési mód.

A LIGNIT felső-pannon szerves üledék, mely földtani 
előfordulásban az eltüzelhetőség határán lévő, tehát

4P
KJ /кд

100

talom, a kéntartalom - összessége jelenik meg, befo
lyásolva a vagyon mennyiségét. E minőségi jellemzők 
közül a nedvességtartalom meghatározása a legfonto
sabb, mert annak állapotához kötődik a többi jellemző.

A gyakorlatban a legfontosabb jellemző a fűtőérték. 
Már 1% nedvességtartalom változás jelentős fűtőérték 
módosulással jár a fűtőérték nagysága függvényében (1. 
ábra).

A 2. ábra a lignitminták száradását mutatja a szabad
ban az idő függvényében. Láthatjuk, hogy viszonylag 
rövid idő alatt milyen jelentős nedvességtartalom-csök
kenés következik be. Az előző ábrát is figyelembe véve, 
az következik, hogy az erőmű által elfogadható minő
ségű lignit fűtőértéke 48 órás szabadban való száradás 
során mintegy 700 KJ/kg-mal nő.

Ha most végignézzük a lignitek száradási folyamatát 
bemutató 3- folyamatábrát, felvetődik a kérdés, hogy az 
ásványvagyont melyik állapothoz kössük. A kutatás 
során hivatalosan az in situ állapot meghatározása a cél, 
ami azonban lényegében meghatározhatatlan. Ugyanis 
a magfúrás során a mag a mélységbeli nyomás alól 
felszabadulva kismértékben tágul, nedvességet vesz fel 
a fúróiszapból, a magot kivéve a magcsőből lemossák 
róla vízzel az iszapot. Ez nem lehet in situ állapot, de azt 

közelítőnek tekinthetjük. Ez a minta 
általában nem kerül azonnal feldol
gozásra, - természetesen csak kisebb 
feldolgozási késésről lehet szó - így a 
labor már egy változó idejű száradás 
utáni állapotban határozza meg a 
minőséget. Az így kapott jellemzők 
sokaságából kapható regressziós ösz- 
szefüggésekkel számítjuk át a külön
böző nedvesség állapotú minőségi 
jellemzőket. Ez egy olyan közbülső ál
lapotot jellemez, ami az eddigi gya
korlati tapasztalatok alapján a bánya
nedves állapotot közelíti, tehát azt, 
amelyiket a szénfalból folyamatosan 
vett résminták jellemeznek.

A lignitek minőségi jellemzői kö
zötti összefüggések területenként és 
telepenként is változóak - de a ned
vesség hatását kiemelném a követke
ző két diagrammal, ami ugyanazon

1. ábra 1% nedvességtartalom változtatás 
hatása a fútöértékre

gyenge minőségű, alacsony fűtőérté
kű, magas nedvességtartalmú- szén
féleség. Ebből kell a kutatás során a 
megfelelő számbavételi feltételek 
mellett kijelölni az iparilag haszno
sítható teleprészeket, s azok összes
ségét a nyilvántartásra kerülő ás
ványvagyont.

A KÜLFEJTÉS a maga nagygépes 
fejtési technológiájával igyekszik a 
kijelölt telepeket optimális kihozata
li tényezők mellett a felhasználó erő
mű igényeit kielégítő módon minél 
gazdaságosabban kitermelni.

Az ásványvagyon gazdálkodásban 
a lignit nyersanyag, mint a minőségi 
jellemzők - a térfogatsúly, a fűtőér
ték, a hamutartalom, a nedvességtar
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3. ábra Lignitek száradási folyamata

elv lett volna, de ezt teleppadonként már nem lehetett 
alkalmazni, hiszen egy agyagos és egy jó minőségű te- 
leppadnak nem lehet ugyanaz a nedvességtartalma. 
Ezért a Bükkábrány-i előfordulás területére az OÁB 19 
db pontosító fúrást rendelt el, ahol is a fúrásból kik
erülő maganyag azonnali elcsomagolásra és vizsgálatra 
került. Ezen új adatokból készült regressziós összefüg
gések alapján lett a korábbi teljes adatállomány átszá
mítva (ezt lehetővé tette a számítógépek akkortájbani 
Magyarországon való megjelenése). Visontán több nem 
hivatalos átszámítás történt az utóbbi időkig az újabb 
kutatások, telepszelvény adatok és a termelvény tényle
ges minőségállapota együttes figyelembe vételével.

Mindezek után nézzük meg egy jellemző lignitösszlet 
telepkijelölési szelvényét (6. ábra).

Látható a különböző nedvességállapot melletti telep
számbavétel különbözősége.

Az így számbavett földtani telepeket nem lehet 100%- 
ban kitermelni, hanem csak a telepparaméterektől és 
kitermelési technológiától függő termelési veszteség
gel csökkentett és hígulással növelt kitermelhető telep
részeket.

A veszteség és hígulás normatíváinak kidolgozására 
1984-ben került sor. A Visontai Bányaüzemben 1969- 
óta folyó lignit termelés tapasztalatai, az 1974. óta folya

matosan elemzett veszteség és hígu
lás alakulása alapján (7-8. ábra) az 
alábbi főbb megállapításokat tehet
tük:

- A részletes fázisú kutatás által meg
ismert eddig művelt és ezután műve
lendő lignitvagyon ismeretességi ka
tegóriája: "B". Ez esetünkben azt is je
lenti, hogy а В kategóriához tartozó 
bizonytalanság legnagyobb súllyal a 
telepkiékelődéseknél, illetve a tele
pek művelési határainál jelentkezik. 
A tényleges művelési határ szinte 
sohasem egyezik meg a tervezettel, az 
így adódó vagyonkülönbségeket ku
tatásból és feltárásból eredő válto
zásként számoljuk el a mérlegben.
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4. ábra Száraz fütőérték (Qid) és száraz 
hamutartalom (Ad) közötti függvénykapcsolat

terület ugyanazon telepének jellemzői
ről készült. A száraz fűtőérték és száraz 
hamutartalom közötti függvénykapcso
lat (4. ábra) és a bányanedves állapotú 
fűtőérték és hamutartalom közötti ösz- 
szefüggés (5. ábra) egyértelmű kapcsola
tot mutat.

A kutatás során tapasztalt nedvesség- 
tartalom bizonytalanságok miatt - még az 
1960-as években - Visonta és Bükk- 
ábrány esetében is az Országos Ásvány
vagyon Bizottság (OÁB) 46,5 % állandó 
nedvesség melletti számbavételt rendelt 
el, majd a kezdeti visontai tapasztalatok 
alapján Bükkábrányban 48,6%-ra módo
sították ezt a határértéket. Ez egy telep- 
összlet átlagára még ugyan elfogadható
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5. ábra Bányanedves állapotú fütőérték (Qir) és hamutartalom (Ar) közötti 
függvénykapcsolat
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Bükkábrányi termelési veszteségTelep- s i ámbave he t S  telep
ossz let N* +5,5%  N= 46.S% N  * bányanedves.

á l l a p o t  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l

6. ábra Telepkijelölés

Visontai termelési veszteség

Eltervezett % 
■  tény%

é v

Visontai termelési hígulás

é v

7. ábra

8. ábra

A vizsgált évek kutatásból és feltárásból eredő vál
tozásait az alábbi táblázat mutatja be:

E változások tehát nagy valószínűséggel hosszútávon 
kiegyenlítik egymást, e téren veszteséget tervezni és 
normatizálni nem volt szükséges.

- A vizsgált időszakban művelési veszteség nem jelent
kezett - ez a külfejtés jellegéből adódik - normatizálni 
ezért ezt sem volt célszerű.

- A fejtési veszteségen belül biztonsági veszteségre 
sem lehet normatívát adni, mert ez szinte kizárólag 
rézsűomlás, illetve csúszás eredményeként fordulhat 
elő. Mivel rézsűmozgást nem tervezünk, hanem azt
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megakadályozni igyekszünk, természetesen ebből ere
dő biztonsági veszteséget sem tervezhetünk.

- A fentiek után megállapíthattuk, hogy korszerű, 
nagygépes technológiával művelt lignitkülfejtésben 
csak a technológiai veszteségek és a hígulás normatizál- 
hatók.

IA te ch n o ló g ia i v e sz te sé g  és  h íg u lás  
n o rm a tív á in a k  k ialak ítása .

A technológiai veszteség és a hígulás normatíváinak 
kialakítása érdekében az alábbi vizsgálatokat és mérése
ket végeztük el és szűrtük le a szükséges tapasztalatokat,
a . ,  Több külföldi, elsősorban NDK-beli tanulmányúton 
vizsgáltuk az ottani veszteség és hígulás normatívákat. 
Az NDK-ban előírás, hogy a széntelep fedőjében 15 cm, 
a feküjében 25 cm lehet a technológiai veszteség. 
Hígulásra vonatkozóan géptípusonként adnak norma
tívákat.

600-asHM gépnél 5 - 5 cm
800-as HM gépnél 10-10 cm
1300-as Srs gépnél 15-15 cm

Ebből mi a 600-as gépre előírtakat vehetjük figye
lembe, mert szenelő (vonóvedres fejtő) HM gépeink 
nagysága 2 db 500-as, 2 db 560-as, 1 db 710-es.

b., A KBFI és elődei a BÁTI és BKI külfejtési tanul
mányterveit átvizsgálva megállapítható, hogy az NDK 
tapasztalataira támaszkodnak elsősorban a tervezések
nél, de saját méréseik és vizsgálataik is hasonló nagy
ságrendű veszteség és hígulás értékeket eredményez
tek.

c., A vizsgált évek ásványvagyon-gazdálkodásának 
elemzésével az alábbi értékeket kaptuk:

és a vele érintkező meddőpadok minőségét;
* vastagabb meddőpadok szelektálásából deponált 

anyagból mintákat vettünk, vizsgáltattuk és összeve
tettük a meddőpad és az azt határoló szénpadok 
minőségével;

* vizsgálati és mérési adatainkat számítógépen dolgoz
tuk fel, illetve az ezirányú munkát tovább folytattuk. 
Az a, b, c, d, pontokban leírtak és saját tapasztalataink

alapján a veszteség és hígulás normatívákat leegysze
rűsített formában igyekeztünk felírni.

Megállapítottuk, hogy a technológiai veszteséget és 
hígulást sok más kisebb hatású tényezőn túl elsősorban 
az alkalmazott géptípus, a telep változékonysága és a te
lep vastagsága határozza meg (jelen esetben a válto
zékonyságot a mérések alapján átlagolhattuk, így nincs 
szükség azt változóként figyelembe venni).

Az NDK-ban előírtakat a veszteségre vonatkozóan szi
gorítottuk, megállapítottuk, hogy

- a veszteség (V) 15-15 cm, összesen: 30 cm-ben
- a hígulás (H) 5 - 5 cm összesen: 10 cm-ben írható 

elő optimálisan.
Ezen értékeket felírva a telepvastagság (g) függvényé

ben a következő összefüggést kapjuk:

30 10
v = — %  H =—  % 

g g

G(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V(%) 30 15 10 7,5 6 5 4,3 3 ,7 3,3 3

H(% ) 10 5 3,3 2 ,5 2 1 ,7 1,4 1,2 1,1 1

A term elvény Átl.
telepvast.Év Veszteség H ígulás m ennyisége m inősége

% % et K J/k g m

1974 10,2 3,8 5765 6435 3,9

1975 6,2 5,9 5404 6183 4,0

1976 5 ,7 2 ,8 6163 6412 4,3

1977 5,1 3,1 6784 6378 43,

1978 9,3 4,0 7021 6384 3,2

1979 10,6 0,9 7141 6406 3,4

1980 7,2 4,8 7248 6383 4,5

1981 9,7 3,1 7279 6375 3,8

1982 9,7 5,0 7369 6384 3,8

1983 10,9 4,4 7007 6438 3,8

1984 10,2 -3,2 7160 6573 3,9

d., A fentieket saját mérésekkel és elemzésekkel 
egészítettük ki:
* a kiszeneit (leművelt) területen a feküről kb. 30 he

lyen fényképfelvételt készítettünk, amiről planimet- 
rálással állapítottuk meg a fekün lévő meddő - szén 
arányt;

* a telepek feküit és fedőit végig szinteztük a telepvál-

A számított értékek jól fedik a vizsgált években 
tapasztalt veszteség és hígulás értékeket.

A maximális hőkihozatalra és egyenletes minő
ségre való törekvés érdekében célszerű volt a vesz
teség és hígulás normatívánál a fűtőértéket is fi
gyelembe venni. Tehát a jobb minőségű telep ese
tén csökkenjen a veszteség és növekedjék a hí
gulás, gyengébb minőségű telep esetén csökken
teni kell a hígulást a veszteség növelésével!

A fenti egyszerű képleteket 6300 KJ/kg minő
ségű széntelepre vonatkoztatva az alábbi módon 
vettük figyelembe a fűtőértéket (F):

V -
30 6300

—  * ----------------%

10
H %

g 6300

tozékonyság megállapítása céljából;
* vizsgáltuk a telep fekün és fedőn lévő határoló padok kiadásával a' termelési vonalak pontosíthatók.

1., A telepkijelölés a kutatás során, a földtani és a 
kitermelhető szénvagyon meghatározásával alap
jául szolgál a bányatervezésnek és a kitermelési 
technológia megtervezésének.

2., A telep paraméterek pontosítását a termelési ku
tatás és termelés előkészítés során 
» a víztelenítő kutak geofizikai mérési eredményei, a 

kiegészítő telepkutatás és a talajmechanikai fúrások 
maganyagai és geofizikai mérései, valamint a szén
fronton a falból vett résminták vizsgálati eredményei 
alapján végzik.
Ezek alapján a termelési szelvény szerkesztésével és
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3., A telepek felszínének termelés előtti minél telje
sebb letisztítása

4., A kiadott termelési szelvény alapján meghatáro
zott jövesztési utasítás betartatása,

5., A szénfekü lehető legteljesebb követése a jövesz- 
tés során,

6., A különböző széntermelő munkahelyek jövesz- 
tésének összehangolása az erőműi igénynek megfelelő 
mennyiségű és minőségű termelvény biztosítása cél
jából,

7., Törő előtti széntér kihasználása a termelés minő
ségi kiegyenlítésére,

8., A szállító szalagon menő szénáram folyamatos mi
nőségellenőrzése radioizotópos műszerrel,

9-, Homogenizálás az erőműi széntéren.

M adai László  
M átrai E rő m ű  Rt.

és

ellátásában a szénvagyon
figyelembevételével várható. Jelenleg a hazai lakások 16%-ában fa a tüzelőa-

ШШШШШМШЯШМШШШ̂ШШКМВВШЯИШШШШШШЯВШШЙШШ nyag. A hasznosított geotermikus energia mindössze
3,5 PJ/év. Energetikailag ugyan nem jelentős, de kör- 

Magyarország 1997. évi energia-felhasználása 1055 PJ nyezetvédelmi szempontból fontos, hogy a Fővárosi 
volt. Ebből a hazai energiahordozó termelés (atomerő- Hulladékhasznosító Mű évi 340 kt 7,8 MJ/kg fűtőértékű 
műi villamos energiával együtt) 521,2 PJ (49,4%), az im- háztartási szemét elégetésével évi 90 millió kWh villa
port energia szaldó 533,8 PJ (50,6%) volt. mos energiát és távhőellátásra 0,45 PJ hőenergiát állít

Az energiaimport összetétele a következőkből áll: elő. (Összehasonlításul: hazánkban egy, Németország- 
szén, brikett, koksz, kőolaj, kőolajtermékek, földgáz, vil- ban 52 lakossági hulladékégető üzemel.) 
lamos energia. A hazai energia-felhasználás összetétele A legfontosabb energiahordozók termelés- és import 
a KSH csoportosítása szerint az alábbi: összetételét a 2. ábra mutatja. A szénhidrogének (kőo

lajtermékek, PB-gáz és gazolin nélkül) import szaldó 
volumene mennyiségileg 70%; hőmennyiségben 72%. 
Szénnél ez az arány (koksz, brikett, faszén nélkül) men
nyiségileg 5,3%; hőmennyiségben 11,2%. A 0,9 Mt im
portszén lakossági felhasználásra került.

Magyarország 1997. évi villamos energia felhaszná
lása (bruttó fogyasztás+önfogyasztás) 37,55 TWh volt, 
melyből csupán 2,15 TWh (5,7%) az import szaldó.

A villamos energia felhasználás (erőművi önfogyasz
tás és hálózati veszteség nélkül) arányai a KSH csopor
tosítása szerint következik:

A hazai energiahordozó termelés megoszlását az 1. 
ábra szemlélteti.

A szénbányászat energia termelése az MVM Rt. szerint 
133,2 PJ (25,6%) értékkel a földgáz és az atomerőművi 
villamos energia termelés után a harmadik helyet fog
lalja el, ezt követi a kőolaj. Az országos ásványvagyon 
nyilvántartás szerint a szénbányászat termelése 137,4 
PJ volt. Az eltérés adatszolgáltatási különbségek és kész
lettéri változások miatt következett be.

A megújuló erőforrások (biomassza/tüzifa, geotermi
kus energia, vízi erőmű, hulladékhasznosítás) részará- д  villamos energia forrásmegoszlását a 3- ábra szem- 
nya kicsi: 23,2 PJ (4,5%), a jövőben e téren növekedés léleti. A szénbázison előállított villamos energia 9,39

Feldolgozó ip ar 33,0%

É p ítő ip ar 0,6%

M ezőgazdaság, erd ő- és vízgazdálkodás 3,5%

Szállítás, posta, távközlés 5,7%

H áztartások 32,8%

Kom m unális és egyéb, nem  anyagi ágak 24,4%

Összesen 100,0%

Ip ar 35,2%

É pítő ipar 1,1%

M ezőgazdaság, erdő- és vízgazdálkodás 3,8%

Szállítás, posta, távközlés 4,9%

Lakosság 36,7%

Komm unális és egyéb, n em  anyagi ágak 18,3%

Összesen: 100,0%

A szénbányászat szerepe 
lehetséges távlatai 

Magyarország enegia-

Vizierőművi villamos energia 0,4 %
____________ 2,2 PJ____________

Bányászati PB gáz 2,0 % 
10,6 P J

Egyéb 1,4 % 
7,5 P J

Gazolin 3,1 %' 
16,0 P J

1. ábra Magyarország energiahordozó-termelése 1997-ben 
(Forrás: MVM Rt)

FÖLDGAZ ÖSSZESEN 12,6 Mt, 417,4 PJ

* *  koksz, brikett, faszín, kőolajtermékek, PB giz és gazolin nélkül KŐOLAJ ÖSSZESEN 7,1 Mt, 290,4 PJ

2. ábra Magyarország kőszén, kőolaj, földgáz* termelése és 
importja**1997-ben (összesen: 36 ,8  Mt, 857 ,8  P J)  

(Forrás: MVM Rt)
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TWh, részaránya 25,0%. Ez a részarány világátlagban 
40,4%, de az USA-ban 54,1%.

§zén (9,39 TWh)

Viziencrgia (0,22 TWh)

összes villamosenergii felhasználás: 37,55 TWh 
(Bruttó fogyasztás+ónfogyasztás)

3. ábra Magyarország villamosenergia forrásmegoszlása 
1997-ben (Forrás: MVM Rt)

Az erőművek primerenergia-felhasználása 402,4 PJ 
volt, ebből 121,2 PJ (30,1%) a szén, 129,6 PJ (32,2%) a 
szénhidrogén (ezen belül 69,8 PJ a földgáz) és 151,6 PJ 
(37,7%) a hasadóanyag. A villamosenergia-ipar primer
energia-felhasználása meghatározó jelentőségű az or
szág energiamérlegében.

Az erőművekben felhasznált tüzelőhő 87%-a villamos- 
energia-termelést, 13%-a hőszolgáltatást szolgált.

Az erőművi szénfelhasználás (14845 kt, 121,2 PJ) ösz- 
szetétele 1997-ben az alábbi volt:

Lignit 53,4 PJ
Barnaszén 57,2 PJ
Feketeszén 10,6 PJ
Összesen 121,2 PJ

Az erőmű-bánya integrációk működése szempontjá
ból fontos esemény volt, hogy 1997. december 23-án 
aláírták a Pécsi és a Bakonyi Erőmű Rt. privatizációs 
szerződését. Az elvégzett vizsgálatok azt igazolták, hogy 
az integrációk megszüntetése a fajlagos önköltség meg
emelkedéséhez, ezen keresztül további villamos ener
gia áremeléshez vezetne.

Az integrált bányák 1997-ben is teljes kapacitás ki
használás mellett működtek, biztosítva ezzel a kitermelt 
szén fajlagos önköltségének minimumát. Balinka Bánya 
értékesítési lehetősége beszűkült azáltal, hogy az AES- 
Tiszai Erőmű Rt. Tiszapalkonyai Erőműve a korábbi 2,5 
PJ szénigény helyett csak 0,75 PJ mennyiségre tartott 
igényt.

Az integrált bányák 1997-ben 121,7 PJ szenet termel
tek, melyből számottevő lakossági értékesítés Orosz
lány, Tatabánya, Balinka, Komló és Lyukóbánya viszony
latában történt, közel 6 PJ mennyiségben.

A villamosenergia-ipar erőművei a kormányhatáro
zatban rögzített 7 PJ integráción kívüli bányákból szár
mazó szenet is átvettek, sőt terven felül 0,5 PJ dudari; 
0,3 PJ lencsehegyi és 1,5 PJ nógrádi szén átvételére is 
sor került. A felhasznált szén hőmennyisége több mint 
3 %-kal növekedett az előző évhez képest.

A magyarországi villamosenergia-rendszer (közcélú+ 
saját célra termelő erőművek) beépített teljesítőképes
sége 1997-ben 7534 MW volt. A nagyrészt korszerűtlen, 
elöregedett erőműrendszerből 2010-ig 2200 MW kapa
citást selejtezni kell, ugyanakkor a várható igénynöve
kedés miatt 1600 MW többletkapacitást kell létrehozni, 
összességében tehát 3800 MW új, a szigorú környezet- 
védelmi normáknak megfelelő kapacitást kell megépí
teni.

Az energiaszektor 45%-ban külföldi befektetőké. Az 
erőműépítés, a villamos energia-rendszer fejlesztés vál-
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RT. N E V E BÁN YAÜ ZEM  N E V E kt P J

P écsi E rőm ű  Rt.
Zobák bánya 313 4,37

Külszíni 612 6,66

Ö sszesen: 925 11,03

Bakonyi E rőm ű  Rt.
Aikai Bányaüzem 1286 9,97

Balinkai Bányaüzem 534 5,97

Ö sszesen: 1820 15,94

V értesi E rőm ű  Rt.
Oroszlányi Bányaüzem 1996 20,36

Mányi Bányaüzem 671 8,45

Ö sszesen: 2 6 6 7 28,81

M átrai E rőm ű  Rt.
Visontai Bányaüzem 3863 24,00

Bükkábrányi Bányaü. 4191 30,48

Ö sszesen: 8054 54,48

Borsodi
E n ergetik ai Kft. Lyukóbánya

1330 11,44

ÖSSZESEN: 1 4 7 9 6 1 2 1 ,7 0

A bányaintegrációk működése 1997-ben (MGSz adatai szerint)

lalkozói tevékenység, mely állami pénzügyi források 
nélkül történik, holott az energetika a gazdaság straté
giai területe. A további privatizáció - annak társadalmi
gazdasági hatásainak minden szempontból megnyug
tató elemzése és rendezése nélkül - kedvezőtlen hatás
sal lehet az ország energia-ellátására.

A Magyar Villamos Művek Rt. erőmű-építési pályáza
tának első fordulója lezajlott, második lépcsőjében a 
pályázatok benyújtási határideje 1998. szeptember.

Az erőmű-építési projektek a fejlesztési igény min
tegy 82%-át fedik le. A projektek tervezett tüzelőhő 
megoszlása: 50% földgáz, 50% szén.

A gáztüzelésű blokkok közül ásványvagyon-gazdálko
dási szempontból is jelentős az Inke-Liszói (MOL-EVN) 
80 MW-os, inertgázra tervezett, valamint az Algyőn fel
épülő (MOL-TRACTEBEL) 190 MW-os, régi földgázme
zők vagyonát hasznosító létesítmény. (Az igénybevé
telre kerülő földgázvagyon erőművi felhasználás nélkül 
gazdaságosan nem lenne kitermelhető.)

Az új kapacitásokból a széntüzelésű blokkok teljesítő- 
képessége 1600 MW, melynek éves tüzelőhő-felhasz
nálása mintegy 90-100 PJ. Létesítési engedéllyel, illetve 
beruházási szándékkal rendelkező széntüzelésű erőmű
vi blokkok a következők:

T ípus Villamos 
kapacitás MW

B akonyi E rőm ű  Rt. 
(Inota) szén fluidtüzelés 150

Tiszai E rőm ű  Rt. 
(K azincbarcik a) szén fluidtüzelés 150

M átrai E rőm ű  Rt. 
(B ükkábrányi

lignittüzelés
(kéntelenítővel) 2x500

V értesi E rőm ű  Rt. 
(Bánhida) szén fluidtüzelés 150

P écsi Erőm ű  Rt. szén fluidtüzelés 150

Az erőmű-fejlesztési elképzelések egyre inkább szá
molnak hazai és importszén keverékével való tüzelés
sel.

25



Fajlagos termelési költség 

Ft/GJ

Fajlagos termelési költség ill. importár 
Ft/GJ

A fejlesztések tüzelőhő-biztosítására ha
zai termelésű szén minőségéből számítva 
évente mintegy 3,4 Mt fekete- és barna
szén, valamint 8,8 Mt lignit szükséges.

A nehéz tüzelőolajat használó Duna- 
menti Erőmű és Tisza II. Erőmű ellátása 
várhatóan 2002 végén ellehetetlenül, mi
vel a MÓL beszünteti a pakura kiadását, 
importra pedig reálisan nem lehet számí
tani. Amennyiben ezek az erőművek ha
zai szénbázisra kerülnének átépítésre, 
szénigényük 150-160 PJ, illetve 15,5 Mt 
barnaszén lenne.

Jelenleg a távlati erőmű-építési elképze
lésekben sem szerepel a részletesen meg
kutatott Torony I. külfejtéssel bányász
ható lignit-előfordulás, melynek ipari 
vagyona 530 Mt (fűtőértéke 6,9 MJ/kg), 
mely 3641 PJ hőmennyiséget képvisel. Az 
1970-es évek második felében tárgyalá
sok folytak a lignitvagyon osztrák-magyar 
közös hasznosításáról (Ausztriába telepí
tett erőmű, gumihevederes szállítószalag 
szállítás), de a vegyes bizottságok munká
ja befejezése (1980) óta előrelépés nem 
történt.

A szénnek a villamosenergia-iparban 
nagyobb mennyiségben való hasznosítása 
legelőbb a jövő évtized közepe táján való
színűsíthető.

A villamosenergia-rendszer primere
nergia-felhasználása a jelenlegi 402 PJ-ról 
2010-re 540 PJ-ban prognosztizálható.

Optimálisnak tekinthető az a hosszútá
vú erőmű-építési stratégia, mely szerint a 
szén, a szénhidrogének és a nukleáris 
energia egyenlő arányban szerepelnek.

A hazai széntermelésből 606 kt-t (7,4  
PJ) használtak fel az (KSH besorolás sze
rinti) ipari fogyasztók. Az ipari fogyasztás 
terén növekedés várható, mivel a Magyar 
Cementipari Szövetség a cement- és mészgyárak több
ségét széntüzelésűre is alkalmassá teszi az olcsóbb ener
giahordozókkal való gyártás érdekében. Az áttérés 
évenként 1,1 Mt (11 PJ) barnaszén biztosítását igényli 
várhatóan 2000-től.

A szénbányák 720 kt-t (8,8 PJ) adtak át a tüzelőanyag-

1USD = 187 HUF (1997. évi áüag)

Tengerentúli szén Importára

•  '383 *  355 # 355" *  3
Európai szén importára 

•  360 •  35S •  350 .  , , ,

П И П t
2.
J

Az MVM Rt adatai alapjón készítette: 
a Magyar Geológiai Szolgálat Ásványvagyon Nyilvántartási Osztálya

5. ábra A működő bányák fajlagos termelési költsége (1997. évi terv)

Az MVM RL adatai és a Nemzetközi Energia Ügynökség prognózisa alapján készítette: 
a Magyar Geológiai Szolgálat Ásványvagyon Nyilvántartási Osztálya

6. ábra A működő bányák fajlagos termelési költsége (1997. évi terv) és a 
prognosztizált szénhidrogén és szén importár

Fonás: World Energy Outlook 1996.
TCE: szénegyenérték - tonna (7000 kcal/kg) 
MGSz Ásványvagyon Nyilvántartási Osztály

A z  árak 1993. évi USA dollárban szerepelnek 
Földgáz és import szén:
Import ár Nyugat-Európában

4. ábra Olaj, gáz import szén árprognózis

kereskedelemnek. Ez a mennyiség (az importszénnel 
együtt) - tekintettel a gáz és olaj szénnél nagyobb ütemű 
árnövekedésére- várhatóan növekedni fog. Jelenleg a 
háztartások 15-16%-ában (mintegy 390 ezer háztartás
ban) használnak szenet fűtőanyagként.

A Nemzetközi Energia Ügynökség hosszú távú ener
giahordozó ár előrejelzését mutatja a 4. 
ábra nyugat-európai paritáson USD/TCE- 
ben (TCE= szénegyenérték-tonna 7000  
kcal/kg minőségű szénre), illetve 1997. 
évi dollárárfolyammal számított Ft/GJ- 
ban. A prognózisból kitűnik, hogy 2000 - 
2005 között hatalmas szénhidrogénár
robbanás várható (az import szenek árá
nak durván kétszeresére, ugyanarra a hő
mennyiségre számítva). Az európai szén
kínálat beszűkül, ugyanakkor a tengeren
túli szénexportok jelentősége nő. Ez a 
tény is a hazai szénbányászat pozícióját 
erősíti.

A működő bányák 1997. évi tervezett 
fajlagos termelési költségeit és az 1997. 
évi, a szállítási költségeket is tartalmazó 
szénimport költséget (az MVM Rt. szerint 
tengerentúli importnál 600 Ft/GJ, euró
pai importszénnél 400 Ft/GJ) az 5. ábra
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tartalmazza. A bányák zöme a 400  
Ft/GJ ár alatt, illetve a 400-600 Ft/GJ 
tartományba esik (Zobák kivételé
vel, mely kiugróan magas). Ez a tény 
azt mutatja, hogy a hazai bányák zö
me az importtal versenyképes, an
nál is inkább, mivel az 1997. évi net
tó energiaimport (export-import 
szaldó) a KSH és az MVM Rt. ada
taiból számítva 533 Ft/ GJ volt. Az 
1998. évi lakossági szénár a bányá
nál 440 Ft/GJ, az erőművi szénár a 
bányánál 400 Ft/GJ mínusz a minő
ségtől és távolságtól függő szállítási 
költség Ft/GJ-ban.

A 6. ábra - az 5. ábrához hasonlóan 
- egyrészt a működő bányák 1997. 
évi tervezett fajlagos termelési költ
ségeit, másrészt a Nemzetközi Ener
gia Ügynökség hosszútávú szénhid
rogén- és szénár prognózisából (ld. 
4. ábra) a szállítási költség figyelem- 
bevételével levezetett fajlagos im
portár függvényeket mutatja be az 
1997-2005 közötti időszakra. A 
prognózis szerinti szénár maga
sabb, mint az 5. ábrán szereplő, 
1997. évre szóló elvi importár, de a 
vizsgált időintervallumban gyakor
latilag változatlan. Ugyanakkor az 
import szénhidrogének - szénnél 
eleve magasabb - importára erőtel
jesen emelkedik. Az ábrából kitű
nik, hogy a hazai szénbányászat he
lyzete a nyugat-európai primer 
energiahordozók importjához ké
pest is erőteljesen javul.

Az elmúlt 4 évben szerény mér
tékben, de emelkedett a szénbányá
szat termelése:

Év

1994

1995

1996

1997

Termelés Mt

13,8

14,8

15,5

16,2

H őm ennyiség P J

125,3

129,9

137,6

137,4

B ánya neve T erm elés kt
T erm elés
m inősége

kj/kg

Hőmenny.
P J

Zobák akna 313 13971 4,37

P écsbán ya-K arolina külfejtés 354 10591 3,75

V asas-Észak  külfejtés 258 11282 2,91

M E C SE K I FE K E T E K Ő SZ É N  M ED E N C E  
Ö SSZ ESE N 925 11927 11,03

Lencsehegy=DO RO G-PILISI 
BA R N A SZÉN  M ED E N C E  Ö SSZ ESE N 366 13692 5,01

M ány I/a=TATABÁNYA-NAGYEGYHÁZA  
-M ÁNYI B A R N A SZ ÉN  M ED EN C E  
Ö SSZ ESE N

671 12590 8,45

M árkushegy 1436 9462 13,59

XX. akna 459 12450 5,71

Dobai külfejtés 101 10608 1,06

OROSZLÁNYI B A R N A SZ ÉN  M ED E N C E  
Ö SSZ ESE N 1996 10200 20,36

Á rm in 659 6831 4,50

Jó k a i 458 9356 4,29

P ad rag 169 7010 1,18

BA K O N Y H EG Y SÉ G  KR ÉTA  Ö SSZ ESE N 1286 7753 9,97

B alinka 534 11181 5,97

D udar 130 10767 1,40

BA K O N Y H EG  YSÉG  E O C ÉN  Ö SSZ E SE N 664 11099 7,37

Kazár-Székvölgy=NÓ GRÁDI BARNA
SZ É N  M ED EN C E Ö SSZ ESE N 36 8985 0,32

Lyukóbánya I. 1330 8600 11,44

Feketevölgy I. 176 9894 1,74

Putnok 539 10427 5,62

Rudolf IV. 36 12427 0,45

Szuhakálló II. külfejtés 54 12651 0,68

M ákvölgyi külfejtés 38 13100 0,50

BORSOD É S  ÓZD V ID ÉK I B A R N A SZ ÉN  
M ED EN C E Ö SSZ ESE N 2173 9402 20,43

BARNAKŐ SZÉN  Ö SSZ ESEN 7192 9999 71,91

V isontai külfejtés 3863 6212 24,00

B ükkábrányi külfejtés 4191 7273 30,48

LIGNIT ÖSSZESEN 8054 6764 54,48

MAGYARORSZÁG Ö SSZ ESE N 16171 8498 137,42

A term elés m egoszlása m űvelési m ód szerint

K ülfejtés 8895 kt 55% 7161 k J/k g 63,70 P J

M élymüvelés 7276 kt 45 % 10132 k J/k g 73,72 P J

Ö SSZ ESEN : 16171 kt 100 % 8498 k J/k g 137,42 P J

Az 1997. évi széntermelés/akna- 
szén alakulását bányánként és szén
medencénként az 1. sz. táblázat mu
tatja. A külfejtések részaránya, dön
tően a lignittermelés miatt 55%.

Az országos ásványvagyon nyil
vántartásban a működő (és épülő) 
bányáknál szereplő ipari (műrevaló 
kitermelhető) és a gazdálkodási egy
ségek úgynevezett hasznosítható 
(kitermelésre előirányzott) szénva- 
gyona között a korábbi években je
lentős ellentmondás volt.

Igen jelentős volt a negatív irányú eltérés Zobák, Már- megtörtént a gazdasági újraértékelés (ld. 2. sz. táblázat), 
kushegy, Lyukóbánya, Dubicsány és Lencsehegy eseté- melynek eredményeképpen az ipari vagyon azonossá 
ben, és a pozitív irányú eltérés Visontán. vált a hasznosítható szénvagyonnal. Az újraértékelés kö-

Az 1998. január 1. állapotú szénvagyon-mérlegben vetkeztében a működő bányák ipari vagyona fekete-
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l.sz  táblázat Az 1997. évi széntermelés (aknaszén) alakulása bányánként és 
szénmedencénként



B ánya neve Ip a ri vagy. 
vált. Mt

Zobák akna -26,3

Külfejtés I. V asas 0,3

Külfejtés II. P écsbán ya -0,1

Ármin 2,5

Jó k ai 0,6

P ad rag -0,6

Balinka 3,1
M árkushegy 0,4

XX. akna 0,5

Dobai külfejtés 0.1

Mány I/a 0,9

Lencsehegy -9,1

D udar 0,1

Lyukóbánya -12,0

D ubicsány épülő -17,4

Putnok 2,9

FEK ETESZ ÉN +B A R N A SZ ÉN  Ö SSZ ESEN -54,1

Visontai külfejtés 83,9

B ükkábrányi külfejtés 372,2

LIG N IT Ö SSZ ESE N 456,1

MŰKÖDŐ BÁ N YÁ K  Ö SSZ ESE N 402,0

kezőképpen alakult az ipari ásványvagyon mennyisége 
(Mt):

Ev M űködő
bányák

Sza ba d
terü letek

Leállított
bányák Összesen

1996 327,8 2852,2 1,5 3181,5

1997 340,7 2261,9 1,5 2604,1

1998 759,6 1810,5 1,5 2571,6

2.sz. táblázat Működő bányák gazdasági újraértékelése

A jelzett időszakban az összes ipari vagyon 609,9 Mt- 
val csökkent, ebből a termelés 45,6 Mt volt. A folyama
tos gazdasági újraértékelés 564,3 Mt csökkenést ered
ményezett.

Igen jelentős a mecseki feketeszén medence szénhez- 
kötött metán vagyona. A kitermelhető vagyon becsült 
nagysága mintegy 120 Gm3, melynek fűtőértéke 36 MJ/ 
kg, így 4320 PJ hőmennyiséget képvisel. A metán 92- 
98% a szilárd fázishoz kötött szorbeált gáz, tehát csupán 
kis hányada szabad gáz. A metángáz széntermeléstől 
független kitermelésére először 1980-ban történt 1 fú
rásban rétegrepesztési kísérlet Máza-Dél területén. A 
következő kísérletre 1993-94-ben került sor a Komló- 
Pécsbányai vonulatban (3 db fúrásban rétegrepesztés- 
sel) és Máza-Dél területen (1 db fúrásban nyitott üreges 
eljárással). Az elvégzett kísérletek sorra eredményte
lenül fejeződtek be. A sikertelenség azonban nem a 
széntelepek gázlecsapolására való alkalmatlanságával, 
hanem a végrehajtott kísérletek egyes fázisaiban tör
tént hiányosságokkal hozható elsősorban összefüggés
be.

Mecsek Dorog-
Pilis

Tatabánya
Mány Oroszlány

Bakony
(kréta)

Bakony 
(eocén 1 Nógrád Borsod Lignit Összesen

M űködő, épü-
k t 8634 3780 9743 65557 8748 16697 - 45305 601106 759570

lő és m ezőcsa- 
to lá so s  sza-

k j / k g 12340 14326 12685 14239 8521 13209 - 10800 7045 8211

bad  te rü le te k
P J 106,54 54,15 123,59 933,46 74,54 220,55 - 489,30 4234,79 6236,92

k t 187308 31786 - 1122 - 13197 6875 13980 1556292 1810560

S zab ad  te rü le 
tek

k J /k g 15281 17608 - 9406 - 12083 10800 12315 6729 7904

P J 2862,25 559,69 - 10,55 - 159,46 74,25 172,15 10472,29 14310,64

k t - - - - - - - 1505 - 1505

L e á llíto tt bá
nyák

k J /k g - - - - - - - 12057 - 12057

p j - - - - - - 18,15 - 18,15

ÖSSZESEN

k t 195942 35566 9743 66679 8748 29894 6875 60790 2157398 2571635

k J /k g 15151 17259 12685 14158 8521 12712 10800 11179 6817 7997

P J 2968,79 613,84 123,59 944,01 74,54 380,01 74,25 679,60 14707,08 20565,71

3.sz. táblázat 1998. január 1. állapotú ipari szénvagyon

szén esetében 26,3 Mt-val, barnaszénnél 27,8 Mt-val 
csökkent, Visontán 83,9 Mt-val nőtt. A Bükkábrányban 
bekövetkezett 372,2 Mt-s növekedés nem újraértékelés, 
hanem működő bányához történt mezőcsatolás követ
kezménye.

A 3 - sz. táblázat medencénkénti bontásban mutatja be 
az 1998. január 1. állapotú ipari szénvagyont. A teljes 
ipari vagyon 2571,6 Mt, hőmennyisége 20565,7 PJ, átla
gos fűtőértéke 8,0 MJ/kg. Az elmúlt 3 évben a követ-

A metángáz külszíni kitermelési lehetősége továbbra 
is kérdéses maradt. A metángáz külszíni kitermelésére 
koncessziós pályázat földtani-bányászati előkészítése, 
majd kiírása látszik indokoltnak.

Jelenleg közel 4000 Mt reménybeli - megkutatásra 
váró - szénvagyont tartunk nyilván, 9,2 MJ/kg fűtőérték
kel.

Magyarország ismert műrevaló kitermelhető fosszilis 
energiahordozói 1998. január 1. állapot szerint:
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Kőolaj 19,3 Mt
Földgáz 78,6  Gm3
Feketeszén+bam aszén+lignit 2 5 7 1 ,6 Mt

Az egyes fosszilis energiahordozókhoz tartozó hő
mennyiséget a 7. ábra szemlélteti.

p j

25000 T

Kőszén, lignit, földgáz, kőolaj: ismert 

Szénhezkötőtt metán: feltételezett

7. ábra Magyarország mürevaló kitermelhető fosszilis 
energiahordozóinak hőmennyisége

Az ábra az ismert vagyonok mellett tartalmazza a felté
telezett szénhezkötőtt metánhoz tartozó PJ értéket is. 
Legnagyobb hőmennyiséggel a feketeszén+barnaszén+ 
lignit rendelkezik.

A tanulmányban vázoltak alapján levonható az a kö
vetkeztetés, hogy mind szénigény, mind költség szem
pontjából a magyar szénbányászat -beleértve a mély- 
művelésű szénbányászatot is - túljutott a mélyponton.

Véleményünk szerint az ország szénvagyonának fel- 
használása - optimális szénimporttal együtt - sokkal ol
csóbb és hasznosabb, mint a szénbányászat vissza-fej- 
lesztése.

v > FELHASZNÁLT IRODALOM

Bányabezárások fenyegetnek.
M agyar Hírlap, 1998. április 20.

Fazekas András: Megújuló energia hasznosítása villamos- 
energia-termelésre.
Magyar Energetika, 1995/2.

Fazekas András: Néhány gondolat a közcélú erőműpark tü
zelőanyag-felhasználásának alakulásáról.
A Magyar Villamos Müvek Közleményei, 1995/4-5.

Fo do r Béla: Tájékoztató a Szénbányászati Geológusok Fóru
máról. Földtani Kutatás, 1998. 1. szám

Főleg hőt termelnek a pesti erőmüvek.
Népszabadság, 1998. július 22.

Já no si M árton: A privatizáció és az erőműépítés.
Magyar Energetika, 1997/2.

Kiss Csaba: A hazai szén a lakosság ellátásában.
Bányászati és Kohászati Lapok - BÁNYÁSZAT, 1998. 3■ szám

Kömyezetstatísztikai adatok 1996. KSH, Budapest, 1998.

A M agyar Villamos Müvek Közleményei.
(Statisztikai adatok 1997) 1998/3■

Magyar Statisztikai Zsebkönyv. 1997. KSH, Budapest, 1998.

A magyar erőműrendszer létesítési terve az ezredfordulóig, 
7/3647 sz. kormányjelentés az Országgyűlés részére.
A M agyar Villamos Művek Közlem ényei 1997/2.

Matyi-Szabó Ferenc: A szénfelhasználás kilátásai a villamos- 
energia-iparban.
Bányászati és Kohászati Lapok - BÁNYÁSZAT, 1998. 3■ szám

Szebényi Ferenc: Külfejtéseink fejlesztése.
Bányászati és Kohászati Lapok - BÁNYÁSZAT, 1. különszám 
1987.

Szénbányászati adatok 1997.
Mátrai E rőm ű Részvénytársaság, 1998.

Tóth József-Lakatosné Szabó Ju lianna: A mecseki kőszenek 
spontán gázleadó-képességének változása hő- és mechanikai 
hatásokra 111.
Bányászati és Kohászati Lapok - BÁNYÁSZAT, 1989. 5- szám

Tóth Miklós-Faller Gusztáv: Törvényszerűségek az ásványi 
nyersanyag-gazdaságban.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

Tóth Miklós-Faller Gusztáv-Gál István: A hazai szénterme
lés helye és szerepe az energiaellátásban.
Bányászati és Kohászati Lapok - BÁNYÁSZAT, 124. étf. 3-4. 
szám

Vajda György: Energiaforrások 
Magyar Tudomány, 1998. 6. szám

D r. F o d o r Béla  
M agyar G eológiai Szolgálat

FÖLDTANI KUTATÁS 1998. XXXV. Évfolyam 3. szám 29



A Magyar Geológiai Szolgálat 
Középdunántúli Területi 
Hivatal szakhatósági tevé
kenységének bemutatása

Területi Hivatalunk a Középdunántúlon - Magyar- 
ország egyik legváltozatosabb földtani felépítésű ré
giójában - tevékenykedik három megyére kiterjedően. A 
Veszprém-, Fejér- és Komárom-Esztergom megyékben 
az államigazgatási eljárás keretében végzett szakmai te
vékenységünk során számos érdekes esettel találkoz
tunk, melyek bizonyára felkeltik a földtani kutatással fo
glalkozók és az érdeklődők figyelmét. Az esetek többsé
gében az észlelt jelenség, objektum megfigyelésére és a 
tények rögzítésére van csak módunk, a megoldásban, az 
esetleges további kutatásban már más intézmények, 
társaságok részvételére van szükség. Sokrétű szakmai 
munkánk során-az ásványi nyersanyagkutatás, bányá
szat, rekultiváció területén, a területrendezési tervek vé
leményezése, illetve az építési hatósági eljárás során, va
lamint a vonalas létesítmények tervezését megelőző és a 
környezetvédelmi engedélyezést megalapozó vélemé
nyezés alkalmával is találkozunk olyan érdekes témák
kal, melyekből néhány közlésre érdemes.

B alaton felvid ék  fö ld g ázellá tásán ak  te rv e z e tt

A  külterületi nyomvonalas létesítményeket (út, kábel, 
termékvezeték stb.) három szempontból véleményez
zük:

- ásványvagyon-védelem szempontjából, vagyis, 
érint-e nyilvántartott nyersanyagkészletet;

- mérnökgeológiai szempontból: csúszásveszé
lyes, magas talajvízállású, szerves tőzeges réte
gekkel, valamint sziklás, nehezen fejthető kép
ződményekkel jellemezhető szakaszok kijelö
lése;

- védett vagy védelemre érdemes geológiai érté
kek találhatók-e a nyomvonal mentén.

A Balatonfelvidék tervezett gázellátását szolgáló cső
vezeték nyomvonala a Tihanyi félszigettől a Keszthelyi
hegységig igen sok települést érint a legváltozatosabb 
földtani felépítés mellett.

Az említett három szempont figyelembevétele ennél 
a tervnél kézzelfoghatóvá válik, mert a nyomvonal meg
kutatott ásványvagyon telepeket érint (öntödei homok, 
dolomit, mészkő) és több útmenti triász alapszelvényt 
keresztez (pl. Aszófői Dolomit).

A Tapolcai medencében térfogatváltozásra és gyul
ladásra is hajlamos tőzegterületen halad át a nyomvo
nal. A tervező számára csak "nehezen fejthető szakasz"- 
nak minősített részek a geológia számára fontos infor
mációt szolgáltatnak, ugyanis ritkán adódik olyan le
hetőség, hogy egy több tíz km hosszúságú folyamatos 
feltárást végig szelvényezzünk. Éppen ezért állásfogla
lásunkban a javasolt nyomvonal-módosítások és egyez
tetések mellett kikötöttük, hogy a földmunkák pontos 
időütemezéséről értesítik a Területi Hivatalt. így remél
hetően hozzá tudunk járulni a Balatonfelvidék földta
nának jobb megismeréséhez.

3 0

Löszk ú t C seh b án y án

Csehbánya községben új telekosztást terveztek. A fel
mérés során a belterülethez csatlakozó legelő területen 
egy 3m mélységű lefelé kiszélesedő üreget észleltek. 
Szakhatósági állásfoglalásunk kiadása előtt helyszíni 
szemlét tartottunk. Megállapításra került, hogy a felszí
nen 60 cm átmérőjű kör alakú nyílás keletkezett. Az üreg 
alja mintegy 3-4 m2 nagyságú, egy ember szabadon tud 
mozogni benne. Az üreg kialakulása nem egyedi eset, ha
sonló földtani felépítésű területen több üreget is észlel
tek már. Az ún. löszkút kialakulása valamilyen termé-sze- 
tes vagy mesterséges járathoz kötődik. Az eleinte csak 
néhány cm átmérőjű lyukba a domborzati adottságok 
miatt befolyik a csapadékvíz. A nagy pórustérfogattal 
rendelkező lösz szerkezete megváltozik a víz hatására. 
Jelentős tömörödés következik be, így a képződött üreg 
egyre nagyobb lesz. A felső 50-60 cm-es rétegben a növé
nyzet gyökere összetartja a talajt, ezért a felszíni nyílás 
kicsi marad, és az üreg lefelé kiöblösödik.

Javaslatunkban rögzítettük a pontos geodéziai felmé
rés fontosságát, hiszen nem mindegy, hogy a leendő 
telken belül hova esik az üreg. Területfelhasználás előtt 
célszerű eltömedékelni az üreget, lehetőleg lösz-szerű 
talajjal.

I  (arlang felfedezése mészkőbányászat során

Az Északi Bakonyban Eplény és Gyulafirátót határán 
évtizedek óta folyik a dachsteini mészkő bányászata. Ez 
év elején egy robbantás során egy eddig ismeretlen bar
lang nyílása vált láthatóvá. A viszonylag nagyméretű fo
lyosókkal, kürtőkkel és aknákkal jellemezhető barlang 
cseppkőképződményekben viszonylag szegény. Né
hány szép kalcit kristály látható. Problémát okozott, 
hogy a felfedezett barlang megkutatott és nyilvántartott 
mészkővagyonban található, bányatelken belül. A rob
bantások során meglazult kőtömbök eleinte veszélyez
tették a biztonságos bejárást. Miután a barlangok vé
dettséget élveznek, a továbbiakban a Balatonfelvidéki 
Nemzeti Park hatáskörébe tartozik a felfedezett barlang 
felmérésének, védelmének biztosítása. Szakhatósági ál
lásfoglalásunkban nyilatkozni kell, hogy a nyilvántartott 
ásványvagyon - a barlang kiterjedésének ismeretében - 
mennyivel csökken. A Bányahatóság nyilván tekintélyes 
ásványvagyon védőpillérben való lekötését fogja előírni 
a barlang megóvása érdekében.

í  H asad ék  fe lfed ezése  T ih a n y  D iós te tő n

Tihanyban a Diós tetőn víztározó medence építése 
folyik. A földmunkák során a felső mintegy 1,5 m-es tör
melékes réteg letakarítása után 15-20 cm széles rés vált 
láthatóvá a bazalttufában, amely a réteg csapását követi. 
Problémát okoz, hogy az észlelt repedés keresztül halad 
a tervezett medence területén. A kivitelező értesítésére 
a helyszínt megtekintettük, és a következőket állapítot
tuk meg: a repedés 3-4 m mélységig biztosan követhető. 
Az elválás mindkét oldalát 4-5 mm vastag mészkiválás 
borítja. Láthatóan nem friss törés következményeként 
alakult ki a repedés. Feltételezhetően egy korábbi törés 
mentén kibillent kőzettömegről van szó. Miután a fel
színre nem ért ki a nyílás, a csapadékvíz nem mosta bele 
a törmeléket. A két szétvált kőzettest valószínűleg nem 
együtt mozog. A létesítendő ivóvíz-tározó medence a 
legkisebb mozgásokra is érzékeny, ezért javasoltuk, 
hogy a kivitelezési munka folytatása előtt mérnökgeo
lógiai szempontból vizsgálják meg a területet. A vizs-
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gálatnak ki kell térnie a bazalttufában fellelhető törések, 
repedések pontos felmérésére, a földrengés-veszélyez
tetettségre. Az esetleges kőzetmechanikai vizsgálatok 
alapján pedig a műtárgy méretezésére kell javaslatot 
adni. A repedések, üregek felmérésére megfelelő (geo
fizikai szeizmikus, földradar) módszerek ismertek, me
lyek a geotechnikai vizsgálatoknál is jól alkalmazhatók.

i BMatonkenese, magaspatt

A  Balaton északkeleti magaspartjának mérnök- 
geológiai kérdései évtizedek óta napirenden vannak, de 
a végleges és biztonságos megoldás még igen messzinek 
tűnik. Minden év tavaszán tudomásunkra jut néhány 
kisebb-nagyobb omlás, lejtőcsúszás, súvadás, melyeket 
lehetőség szerint rövid időn belül megtekintünk. A hely
színi szemle során fénykép és adatlap készül, amely be
kerül a megyei felszínmozgásos kataszterbe.

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) megje
lenése óta az érintett Önkormányzatok építési hatósága 
minden építési engedélyezési (elvi engedélyezési) el
járásba bevonja a Magyar Geológiai Szolgálatot. így 
munkánk ilyen vonatkozásban is felértékelődött, fele
lősségünk nőtt.

Néhány érdekesebb eset a közelmúltból:
Közismert az elmúlt év májusában a Klub Aliga te

rületén történt földmozgás, amely csak a véletlennek 
köszönhetően nem okozott katasztrófát.

Balatonkenese felé haladva az Aligai út immár klasszi
kusnak számító felszínmozgásos területe következik. Itt 
egy többszáz m3-es elmozdult földtömeg (a lépcsőlejáró 
közelében) egy új épület tetőszerkezetét rongálta meg. 
Az Akarattyai Sirály útról a partra levezető gyalogút 
mentén több tíz m -es földtömeg fákkal együtt elmoz
dult, megrongálva a lépcsőt és a korlátot. A földtömeg 
az ivóvíz-vezetéktől 1 m-re állt meg!

Ugyancsak Akarattyán a Bercsényi Strand fölött egy 
1991-ben felszínmozgás miatt tönkrement és lebontott 
épület és összetöredezett támfal helyén kívánnak most 
egy új épületet létesíteni. Területi Hivatalunknak az elvi 
engedélyezési eljárásban részt kell venni, és felelősség
gel nyilatkozni. Miután a közigazgatási határozatok a 
Bíróság előtt megtámadhatók, az azt alátámasztó szak- 
hatósági állásfoglalásoknak is minden részletében meg
alapozottnak kell lennie.

A Budapest-Tapolca-i vasútvonal Balatonakarattya és 
Balatonkenese-üdülő megállók közötti szakasza évek 
óta egyik kritikus pontja a vasúti közlekedésnek. Ez év 
tavaszán a MÁV rézsübiztosítási munkákat végzett az 
alagút és Kenese-üdülő vasúti megálló között, amikor a 
vasúti pálya feletti rézsün többszáz m3 föld mozdult el. 
A vasút biztonságát is veszélyeztető mozgás kiváltó oka 
részben a biztosítási munkák során a rézsűben mozgó 
erőgépek és tehergépkocsik terhelő és dinamikus hatá
sa volt. Az elmozdult földtömeg láthatóvá tette a pan
non rétegsort, melyben jól kivehető volt három kisebb 
vízzáró réteg. A vízzáró rétegek feletti finomhomok át
nedvesedett a szivárgó rétegvizektől.

I Környezetvédelmi teljesítmény értékelés 
Pcreinártonban

A  korábbi nagyvállalat telephelyén sok kisebb vegyi
pari vállalkozás létesült. A Környezetvédelmi Felügye
lőség szakhatósági állásfoglalásra megküldte az egyik 
üzem környezetvédelmi teljesítmény-értékelését. Tekin
tettel a karsztos képződmények felszínközeli helyzetére,

Területi Hivatalunk fontosnak tartotta a triász feletti fe
dőréteg szennyezettségének felmérését. Ezt csak az 
érintett vállalkozások közösen tudják elkészíteni. Ennek 
időigényessége miatt - és az üzem működőképességé
nek biztosítása céljából - nem utasítottuk el a teljesít
mény-értékelést, hanem a felmérés elkészítésére 1 év ha
ladékot adtunk. Végleges állásfoglalásunkat ezután ad
juk.

Rövid összeállításunkból is látható, hogy a földtani 
szakhatósági munka milyen komoly felkészültséget kí
ván és az állásfoglalásoknak legtöbbször ügydöntő sze
repe van a különböző engedélyek kiadásánál. Ezért igen 
fontos, hogy a rendelkezésre álló földtani információs 
háttér naprakész állapotban legyen.

K n eifel F eren c
MGSZ K ö zépduná ntúli T erü leti H ivatal, V eszprém

Gánt a magyar Les Baux
(m egjegyzések  Gánt kö zség  nevének  ered etéh ez )

Gánt község nevének eredetéről г Földrajzi nevek eti
m ológiai szótára (Kiss L., 1983) a következőket írja 
(rövidítve) "Gánt helység Fejér megyében (1662: Ká
roly: Fejér vm.4:19)van. A Ságvárhoz tartozó Gámipuszta 
elősődleges Gan (1138/1329): Mny.32:132) névváltoza
ta alapján egy m.R. * *Gán személynévre következtethe
tünk, amely a szláv nyelvekből származtatható, vö. (bol
gár) Gan sz. (...) A Gánt helyiségnév előzménye a kicsi- 
nyítő-becéző funkciójú -t képzővel megtoldott (magyar)
*Gán személynév lehetett. Német eredeztetése (vö. kfn. 
gant szikla-görgeteg, illetőleg német Gante szn.: Gott- 
schald (...) nem meggyőző. (....)"

Gánt század elején még használatos földrajzi nevei pl. 
Lammerbrunnen, Granas (Gránás), a kozmái völgyben 
Sauwinkel (Taeger H., 1909) német volta azonban in
kább a németből való szófejtés lehetőségét erősíti, azaz 
a Gánt helységnév mégis inkább a középfelnémet gant 
= sziklagörgeteg szóval kapcsolatos, semmint szláv ere- 
désű. A szó tehát kb. sziklás helyet jelöl, ami megfelel a 
térség jellegének, hisz' dolomitsziklák emelkednek ki 
még ma is a lankásabb térszínből. A Granas hegy nevét 
adó granas szó eredetére a gran (lat. granum) szó utal 
(ld. Babos K., 1899). A Közhasznú Magyarázó Szótár 
olyan helyet jelöl, ahol valami szemcsés-borsós gömbök 
vannak. A Gránás hegyen valóban voltak bauxiteredésű, 
apró gömbded vaspizolitok.

Tudjuk: Gánt község határábban vált ismertté (a tria
noni) Magyarország első érdemi bauxit lelőhelye a szá
zad huszas éveiben, amely az akkori világ legnagyobb 
bauxittelepeként volt nyilvántartva. A bauxit szó név
adója a délfranciaoszági Les Baux helység. A Baux hely
ségnevet a Pallas Lexikon, 1893 a kései latin balteus = 
sziklás meredekség szóból magyarázza, hozzátéve a pre- 
kelta bal = meredekség jelentést is.

A két helységnév jelentésének hasonlósága, sőt 
mondhatjuk azonossága, mindkét helységnek a bauxit- 
tal való alapvető és meghatározó kapcsolata megenge
di, hogy Gántot a magyar Les Baux-nak nevezzük.

Tóth Álmos 
M agyar G eológiai Szolgálat
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Az első Mongol-Magyar 
Földtani Expedíció 1966-1969

Nehéz, nagyon nehéz dolgom van: a Magyar Geológiai 
Szolgálat kérésére ismertetnem kell az első mongóliai 
földtani térképezésünket. A többi expedíciótól eltérő
en, amelyeknek a vezetői írják az ismertetőket, itt csak az 
egyik résztvevő, mégpedig szinte kezdő szakember em
lékei jelenhetnek meg: az expedícióvezető rég eltávo
zott körünkből. Ez nem csak formális probléma: nincs a 
kezemben semmiféle hivatalos anyag az expedícióról, 
kizárólag a memóriámra kell hagyatkoznom. Még sze
rencse, hogy volt expedíciós társaim egy része elérhető,
és segített felidézni a múltat. Nem ment könnyen....
Számomra külön gondot okozott, hogy 1969 után még 
sok évig Mongóliában voltam, más expedíciókban dol
goztam, s az emlékeim összekeveredtek. Az esetleges 
pontatlanságokért az Olvasó elnézését kérem.

A felkérésnek megpróbálok legjobb tudásom szerint 
eleget tenni. Itt találkozom az első problémával: mi is tu
lajdonképpen az igény? A négy évről sokféleképpen

számolhatnék be. Elmesélhetném az eseményeket: szer
vezés, indulás, utazás, érkezés, terepre vonulás, terepi 
munka stb. egészen az utolsó hazaérkezésig. Ez egy úti
rajz lenne, félek azonban, nem tudnám ezt úgy felvá
zolni, hogy különösebben érdekelne bárkit is. Aztán 
elmélyedhetnék a körülményekbe, a feladatba, a mód
szerbe, az eredményekbe stb. Ez egy földtani-módszer
tani ismertetés lenne, ezt valószínűleg meg is tudnám 
írni, s talán az érdeklődési szint is magasabb lenne. Bár

itt felvetődik az a probléma, hogy a további magyar tér
képező expedíciók nagyon sok tapasztalatunkat átvet
ték, s beszámolóik e vonatkozásban kb. ugyanarról fog
nak szólni. Ugyancsak szakmai megközelítés volna a 
terület földtani ismertetése, akár szélesebb környezet
be helyezve. Itt azonban ismét meg lenne az átfedés le
hetősége a többi expedíció beszámolóival, s az érdek
lődési szint sem egyértelmű.

Tulajdonképpen még más lehetőségeim is lennének, 
de azt hiszem, ennyi is elég ahhoz, hogy bevalljam: nem 
látom értelmét egy rendszeres beszámolónak akárme
lyik módon is. Ehelyett szemelvényeket - talán egymás
sal csak igen lazán összefüggő szemelvényeket - kívá
nok adni arról, ami szerintem harminc év távlatából is 
érdekes, harminc év távlatából is megszívlelendőnek 
tűnik.

Az első Mongol-Magyar Földtani Expedíciót a Köz
ponti Földtani Hivatal megbízásából a NIKEX szervezte. 
A magyar létszámot (1. táblázat) az expedíció vezetője, 
dr. Jantsky Béla válogatta össze. Az expedíció a Mongol 
Földtani Minisztérium Dornodi Földtani Igazgatóságá
nak keretében működött, mongol vezetőjét, szakembe
reit és egyéb létszámát ez az Igazgatóság adta.

Az alapfeladat kb. 18 000  km2-nyi terület (1. ábra) 
1:200 000-es komplex földtani 
felvétele volt, ebbe a Szovjetu
nióból gyakorlatilag változtatás 
nélkül átplántált mongol felfogás 
szerint nyersanyagkutatás, hidro- 
geológia és geofizika is tartozott. 
Emellett ugyancsak az Expedíció 
feladata volt beindítani a Dorno
di Földtani Igazgatóság vegyi la
boratóriumát is, továbbá betaní
tani mongol geológusokat a tér
képezési munkákra. Az eredeti 
szerződés szerint a hároméves 
terepmunka zárójelentését a har
madik év végére kellett volna 
elkészíteni, de a szerződésmódo
sítás értelmében ez a határidő 
1969 végére helyeződött át.

Lakóhelyül a terepmunkák 
alatt jurták, a téli időszakban a 
Dornodi Földtani Igazgatóság 
székhelyén, Csojbalszán város
ban adott lakások szolgáltak. A 
jurták felszerelése az évek során 
fokozatosan javult: a deszkapad
ló és az olajkályha is kötelező tar
tozékká vált. Terepen 1966 első 
hónapjaiban lovon, későbben te
repjáró gépkocsin közlekedtünk. 
A tábori felszereléshez hozzátar
tozott a saját magunk által mé

lyített kút és WC, valamint egy aggregátor. Ezekhez a 
későbbiekben konyha és közös ebédlő társult.

Щ Mongol-magyar együttműködés és kapcsolat

Az Expedíciót annak a soron következő hosszúlejá
ratú hitelnek a terhére finanszírozták, amelyet a magyar 
állam nyújtott a mongol államnak, s ez a körülmény 
rányomta a bélyegét mindenre, ami az ellátással volt

Név Képzettség M unkakör 1966 1967 1968 1969

■Jantsky Béla geológus expedcióvezető + + + +

Bállá Zoltán geológus térképező + + + +

Buda Tibor geológus + + +

Gőbel Ervin geológus térképező + +

Horváth István geológus térképező + +

Jaskó Sándor geológus térképező + +

Kaszap András geológus térképező +

Ódor László geológus térképező + +

Márton Gyula geológus nyersanyagkutató + + + +

Nyári Péter geológus technikus nyersanyagkutató + + + +

E rhard György hidrogeológus hidrogeológus + + +

Ozoray György hidrogeológus hidrogeológus +

Fábiáncsics László geofizikus exp.vez.-helyettes + + +

Karas Gyula geofizikus exp.vez.-helyettes +

Dudko Antonyina geofizikus geofizikus-tolmács + + +

Schramek Sándor geofizikus technikus geofizikus technikus + + + +

Peiker György vegyész mérnök vegyész mérnök + + + +

Földeák Pál vegyész technikus vegyész technikus + + + +

Győrffy András fúróm ester fúrómester + + +

Dedik János gépkocsivezető szakács-szerelő + +

Pető István szakács szakács + +

1. táblázat Az első Mongol-Magyar Földtani Expedíció magyar munkatársai
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1. ábra Kelet-Mongólia áttekintő térképe az 1966-1969. évi Mongol-Magyar Földtani Térképező Expedíció munkaterületével

kapcsolatos. A mongol fél szemében ugyanis ami hitel, 
az saját - mongol - pénz volt, s ez a szemlélet már a Ma
gyarországról hozott felszerelés jegyzékét is meghatá
rozta: az kerülhetett bele, amiről a mongol tárgyaló part
ner is úgy gondolta, hogy szükséges. A hazulról érkezett 
felszerelésnek a címzettje és tulajdonosa a Dornodi 
Földtani Igazgatóság volt, s abból azt kapta meg az Ex
pedíció, amit az Igazgatóság jónak látott.

A felszerelés másik részét a mongol fél biztosította, s 
ez sem volt egyszerű dolog. A Mongol Földtani Miniszté
rium teljes egészében átvette a földtani kutatás szovjet 
tervezési normáit - már ami az idő- és munkaszükségle
tet illeti -, ezzel szemben nem vett tudomást arról, hogy 
ezek a normák konkrét berendezések, eszközök és 
anyagok jegyzékét is tartalmazzák. Visszatérő probléma 
volt, hogy amit a Minisztérium végül is igényként elfo
gadott, annak teljesítését a Dornodi Földtani Igazga
tóságra bízta, amelynek vagy megvolt ehhez a lehető
sége, vagy nem.

Az egész konstrukció pikantériája az volt, hogy mind 
a mongol, mind a magyar fél jól tudta: a hitelt soha nem 
fogják visszafizetni - azt a lejáratkor vagy már előbb is a 
magyar állam el fogja engedni, s ezzel a hitelt végül is 
magyar pénzzé fogja változtatni. Vagyis a hitelnyújtással 
és -elengedéssel kapcsolatos magyar politikai döntés 
végeredményben a mi munkánkat nehezítette. A mon
gol Minisztérium és Igazgatóság tisztségviselőinek 
viszont - hiába tudták előre ők is, mi lesz a hitel sorsa - 
kötelessége volt úgy tevékenykedni, mintha a hitel 
valóban hitel lett volna, hiszen azt sokkal később, ma
gasan felettük lévő szinten engedték el, s az ő gazdál
kodásukat, pénzügyi helyzetüket ez a körülmény a leg
csekélyebb mértékben sem befolyásolta.

Az a pénzügyi és ellátási háttér tehát, amelyen az Ex

pedíció - akárcsak szinte minden mongóliai magyar 
szervezet abban az időben - ténykedett, nem teremtett 
kedvező feltételeket a mongol-magyar együttműködés
hez. Az Expedíción belül azonban más volt a helyzet. Ma 
is szeretettel emlékezem Cogt-Ocsir technikusra, akivel 
a következő években is együtt dolgoztam, Amga, Dol- 
gor, Dordzs és Purve geológusokra, akiket - azt hiszem - 
sikerült bevezetnem a földtani térképezés rejtelmeibe, 
Altguj, Dzsugdir és Szovda gépkocsivezetőkre, akiknek 
a szolgálatkészségük és terepi tájékozódási képességük 
mellett talán csak a jóindulatuk volt nagyobb.

S néhány emlék az expedíción kívülről. Rendkívül 
kedves volt az a fiatal mongol orvos, aki nagy hozzáér
téssel összevarrta a szemöldökömet, miután megrúgott 
a lovam, s elmagyarázta: alaposan megtisztított lószőr
szálat használ, mert ez a legjobb. Megdöbbentett az az 
öregasszony, akit - mongol sofőrnőm javaslatára - éjjel 
kettő körül zavartunk fel álmából a jurtájában, s aki, 
meglátván, hogy eszem a főztjét, odatérdelt elém, és 
megköszönte, hogy elfogadtam. És se szeri, se száma 
azoknak a kedves vendéglátásoknak, amelyekben kü
lönböző jurtákban részünk volt.

Hálásan emlékezem arra a mongol férfira is, akit tú
zokpörkölttel vendégeltünk meg, s aki másnap csak 
megüzente, hogy nem akar még egyszer így találkozni: ő 
volt a megyei ügyész, s a túzokvadászat Mongóliában is 
szigorúan tilos. S nem véletlenül: az 1966-ban túzokban 
és egyéb madarakban bővelkedő területre három év 
múltán visszatérvén megdöbbenve tapasztaltam, hogy 
alig van madár. Mongolok nem vadásszák, rajtunk kívül 
más európai nemigen fordult meg arrafelé, tehát való
színűleg mi tettük. így volt vagy nem, de én örökre ab
bahagytam a vadászatot.
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I  [Munkaszervezés

Addig volt egyszerű az egész, amíg lovakon jártunk: 
egy lóra egy ember fér fel, s különösebb szervezésre 
nincs szükség, legfeljebb az, hogy biztonsági okokból 
(hiszen az ember leeshet a lóról, a ló pedig megszökhet) 
mongol kísérettel jártunk. A gondok akkor kezdődtek, 
amikor gépkocsira kellett átszállnunk. Mi ugyanis - ma
gyar kutatók lévén, szép hazai hagyományokkal - meg
osztottuk egymás között a százezres térképlapokat. Egy- 
egy térképlap mérete pedig olyan, hogy a különböző tér- 
képezők menetvonalai többnyire igen messze estek egy
mástól. Gépkocsi viszont kevés volt, különösen eleinte, s 
ez bizony hosszú üresjáratokat vagy éppen kieséseket 
eredményezett.

Jómagam szovjet iskola tanítványa vagyok, nekem az 
volt természetes, hogy nem a területeket, hanem a mun
kát osztjuk meg, s a különböző geológusok menetvona
lai váltakoznak egymással. Orosz nyelvtudásom miatt 
hozzám került a kezdő mongol geológusok többsége, s 
magától értetődő volt, hogy az én "területemen" dol
goznak, amely ezért jóval nagyobb volt a többiekénél. 
Viszont így általában ketten-hárman is mehettünk egy 
gépkocsival, aminek az a nagy előnye volt, hogy min
denki szemében indokolta az önálló gépkocsit.

A gépkocsi többnyire annál a geológusnál maradt, 
akinek a menetvonala aznap lapos vidékre esett, ahol a 
kibúvások messze esnek egymástól. A többiek kiszálltak 
az előre kijelölt ponton reggel, és beszálltak egy másik 
ponton (az előzőtől úgy 10-20 km-re) este - ha a gép
kocsi odatalált, s ők maguk is ott voltak. Néhány éjsza
kába nyúló keresés után minden "gyalogos" kötelezően 
vitt magával zseblámpát, s négy év alatt nem is volt 
olyan eset a csoportomban, hogy valaki kint éjszakázott 
volna.

De ez már maga terepmunka volt, amelyhez komoly 
előkészítés kellett. Azzal kezdtük, hogy a rendelkezésre 
álló 1:500 000-es szovjet földtani térképeket felnagyí
tottuk, s előzetesen kiértékeltük az 1:32 000-es légifény
képeket (száraz sztyeppén dolgoztunk, ahol a légifény
képek sokkal több részletet mutatnak, mint ami a he
lyszínen feltűnhet). Mindennek alapján előzetes föld
tani térképet készítettünk, s a menetvonalakat ennek 
alapján, lényegileg ellenőrzésre tűztük ki.

A betanuló mongol geológusok észleléseit rendszere
sen ellenőriznem kellett, amire a következő rendszert 
dolgoztuk ki. Terepen minden főbb kőzettípust min
tával kellett jellemezni, ezeket a jurták mellett elkerített 
térségen ("mintakert") mindenki menetvonalanként ki
rakta (ezt a megoldást a magyar geológusok többsége is 
átvette, sőt az már mint szabály került át a következő ex
pedíciókba). Három-öt naponként szünetet tartottunk, 
s akkor a mongol geológusoktól "átvettem" az észlelési 
anyagukat. Ez azt jelentette, hogy sztereoszkóppal kiül
tünk a mintakertbe, én végighallgattam a geológus 
orosz nyelvű felolvasását az észlelési jegyzőkönyvből, s 
követtem azt a légifényképen, amelyre - akárcsak az 
1:100 000-es topográfiai térképre - még terepen felke
rültek a pontok. Minden egyes mintát egybevetettem a 
légifénykép-rajzolattal és a szöveggel, valamint a szom
szédos menetvonalak mentén mások észleleteivel, s en
nek alapján ítéltem meg, hogy a leírás és a pontáb
rázolás valószerű-e. Bizony volt olyan eset, hogy ugyan
azt a geológust új légifényképpel és üres jegyző
könyvvel másodszor is kiküldtem ugyanarra a menet
vonalra...

Az ellenőrzött és egyeztetett észlelések alapján, be

ható légifénykép-kiértékeléssel terepi földtani térkép 
készült, amely aztán alapul szolgált a végleges földtani 
térképhez.

Közbevetőleg elmondom, hogy a mongol geológusok 
a színek megjelölésére ugyanazokat a virágneveket vet
ték alapul, mint mi: rózsaszínű, orgonaszínű, ibolya
színű stb. Csakhogy tőlünk eltérően életükben nem lát
ták az illető virágokat, s egy részük az egyetemen tanult 
orosz szavakról azt sem tudta, hogy azok virágokkal 
kapcsolatosak. Ezért aztán több esetben vitás volt, mi
lyen színű is ez vagy az a kőzet vagy ásvány.

Szovjet-magyar kapcsolatok

Mongóliában a földtani dokumentációt a hatvanas 
évek végéig szovjet geológusok, orosz nyelven készí
tették, a Minisztérium Földtani Adattárában csak orosz 
nyelvű anyag volt. A mongol vezetéssel minden tárgya
lás orosz nyelven folyt (a Minisztérium legfelső vezetői 
között, beleértve a minisztert is, számosán voltak 
ugyanarról az évfolyamról, amelyen Moszkvában tanul
tam).

Akárcsak a politikai és gazdasági élet egészében, a 
földtanban is közvetlen szovjet vezetés valósult meg. 
Ennek egyik jele volt az, hogy minden minisztériumi 
főosztályon és az osztályok nagy részén, továbbá a Dor- 
nodi és más igazgatóságokon is szovjet szaktanácsadók 
dolgoztak. Ezeknek a szaktanácsadóknak azonban szin
te semmi jogkörük nem volt, a közvetlen szovjet irá
nyítás valójában magas szintekre korlátozódott.

A szovjet szaktanácsadókkal is találkozgattunk, de a 
legfontosabb az a kapcsolatunk volt, amely a Nilzaru- 
bezsgeologija 15. Speciális Expedíciójának munkatár
saival alakult ki.

Ez az Expedíció a miénkkel É-ról és ÉNy-ról határos 
területeken végzett ugyanúgy 1:200 000-es földtani tér
képezést, mint mi, ugyanúgy 1966-tól kezdve, mint mi. 
1966-ban látogattak meg először a táborunkban, attól 
kezdve közös terepbejárásokat, közös beszámolókat és 
egyéb találkozókat tartottunk.

A Nilzarubezsgeologija főgeológusa L. P. Zonensajn 
volt, aki később a lemeztektonika egyik úttörőjévé vált a 
Szovjetunióban (s akit e téren tanítómesteremnek te
kintek), a Speciális Expedíció vezetője Sz. P. Kalimulin 
volt (nevét ismerik a későbbi Nemzetközi Expedíció
ban dolgozó magyar geológusok). Közvetítésükkel is
merkedtünk meg a Szovjet Tudományos Akadémia 
mongóliai kutatóival (A. L. Jansin, M. Sz. Nagibina, N. A. 
Marinov, R. A Haszin és sokan mások).

Ezek a kapcsolatok enyhítették azt a tudományos 
elszigeteltséget, amelyben Expedíciónk dolgozott, s le
hetővé tették, hogy a munkánk során felvetődő kérdé
sekben szakavatott konzultációt kapjunk. Egyúttal el
lenőrzést is jelentettek eredményeink, megoldásaink 
tekintetében. Számomra személy szerint L. P. Zonen
sajn, M. Sz. Nagibina és A. L. Jansin bátorítása döntő volt 
abban, hogy tudományos eredményeimet kandidátusi 
disszertációban (BÁLLÁ 1971) foglaljam össze és pub
likáljam (BÁLLÁ 1972a-c, 1973, 1974a, 1980).

Mongólia területének nagy része a Szibériai- és a 
Kínai-tábla közötti paleozoos Belsőázsiai Gyűrt Övezet
ben (2. ábra) van. Az Övezet felépítése erősen aszim
metrikus: a fő gyűrődés időpontja - a prekambrium vé
gétől a mezozoikum elejéig - összességében É-ról D-re fi-
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2. ábra. A Belsőázsiai paleozoos gyűrt övezet keleti részének szerkezeti térképe (ZONENSÁJN 1970 nyomán, egyszerűsítve)

JELMAGYARÁZAT

1-4. prekambriumi szerkezetek:
1. ősi táb la  (É-on: Szibériai, D-en: K ínai),
2. arch á i pajzs (É-on: Á ldani, D-en: K orea i),
3. táb laaljzat szegélykiem elkedése,
4. proterozoos gyűrt terület (Sztanovik),

5-8. paleozoos szerkezetek:
5. szala iri (koraka ledón i) gyűrt rendszer (É-i ág: Észak-M ongol, D-i ág: Közép-Mongol),
6. kaledón i gyűrt rendszer (É-i ág : M ongol-Amuri, D-i ág: Dél-Góbi),
7. variszkuszi gyűrt rendszer (É-i ág: Mongol-Amuri, D-i ág : Dél-Mongol),
8. koraverchoján i (óm ezozoos) gyűrt rendszer (Belső-M ongol);

9-11. diszkordáns mezokainozoos szerkezetek:
9. m ezozoos orogén jellegű  vulkánitok,
10. táblajellegű m ezokain ozoos ü ledékek,
11. ka in ozoos bazaltok ;
12. az 1966-1969. évi M ongol-M agyar F ö ld tan i T érképező E xpedíció m unkaterülete

atalodik. Ezen a háttéren azonban jelentős in
gadozások is vannak. A szalairi-kaledóni övék 
közé ÉK-ről beékelődő Hangáj - Henteji - öv pl. 
variszkuszi, s fő gyűrődése ÉK felé (Mongol - 
Ohotszki - öv) egyre fiatalodik.

Expedíciónk működési területe nagyrészt a 
Középmongol-övbe esett, amelyet az akkori 
felosztás korakaledóninak minősített. Terüle
tünk azonban - a bizonytalan, talán prekam
briumi mezometamorf és magmás képződmé
nyeket leszámítva - olyan kőzetekből épült fel, 
amelyek a "normális" kaledonidáktól eltérő 
fejlődésmenetre mutattak. A devont a tipikus 
kaldóni területekre jellemző molassz helyett 
gyengén metamorf, finomszemű törmelékes, 
karbonátpados tengeri üledékek képviselték, az újpa
leozoikumot pedig hatalmas gránitintrúziók és savanyú 
vulkáni sorozatok (mindkettő inkább variszcida-jelleg). 
A regionális felosztásban a Középmongol-öv mégis 
azért lett "korakaledóni", mert mind az É ra (Hangáj- 
Henteji-öv), mind a D-re (Dél-Mongol-öv) eső zónák a 
devonban és karbonban sokkal erősebb süllyedésen 
mentek át. A Középmongol-öv kiemelt helyzetét "geo- 
antiklinális" minősítéssel magyarázták, s ez korábbi -

variszkuszit megelőző - konszolidációt tételezett fel.
A mezozoos fejlődésmenet - legalábbis európai szem

mel nézve - meglehetősen szokatlan volt. A triász, jura és 
alsókréta zömmel vulkánitokból állt, néhol kontinen
tális üledék és jura korú gránit is előfordult. A vulkáni
tok kivétel nélkül dőlten települtek, többhelyütt enyhe 
redőket mutattak. Vagyis a variszkuszi orogenezis után, 
amelyet elsősorban az erős újpaleozoos magmatizmus 
jelzett, a terület nem vált táblává, nem nyugodott meg,
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hanem legalább három magmás ciklus s határozott tek- 
tonizmus színtere volt. A felsőkréta terresztrikus üle
dék volt az első nyugodtan, vízszintesen települő kép
ződmény, amely már tábla-jellegű fejlődésre engedett 
következtetni.

Ez, a geoszinklinálisok tanának szempontjából (a le
meztektonika akkor jelent meg, s Mongóliába még nem 
jutott el) rendhagyó fejlődésmenet Ázsiában a Szibériai
táblától D-re és DNy-ra hatalmas területre volt jellemző, 
K en (ahol mi is dolgoztunk) inkább a mezozoikum, Ny- 
on inkább a kainozoikum folyamán. Ezt a fejlődésmene
tet szovjet és kínai geológusok különböző elnevezé
sekkel illették (diwa-szerkezet, aktivizáció, reviváció 
stb.), azzal a közös törekvéssel, hogy azt az elméleti tek
tonikában valamilyen módon elhelyezzék a "geoszink- 
linális-orogén fejlődésmenet"-hez képest (BÁLLÁ 1972 
d). Mindennek azonban már legfeljebb tudománytörté
neti értéke van.

Területünk földtani felépítése nagy vonalakban már 
az 1:500 000-es szovjet felvétel nyomán tisztázódott. Ex
pedíciónk elsősorban a térképi rajzolatot pontosította - 
számos esetben igen jelentősen -, emellett elsőként mu
tatott ki devon üledékeket, a korábbinál jóval alaposab
ban tagolta a perm-alsókréta vulkánitokat, megalapo
zottabban minősítette korukat, és - hála a légifényképek 
alkalmazásának - világosabb képet alkotott a szerkezet
ről.

Nagy számú, változatos ércindikáció (BÁLLÁ 1974b, 
1975) mellett három jelentősebb nyersanyag-felfede
zésünk volt: volframitos kvarctelérek (Szala), réz-molib- 
dénes "porfíros" tömzs (Arenur) és ólom-cink érces 
szkarn (Szalhit, más néven Tumurtijn-obo). Mindhár
mon továbbkutatás indult, amelyet azonban már nem a 
mi Expedíciónk folytatott le.

A mongóliai munka sok szempontból hagyott mara
dandó nyomot minden magyar résztvevőben. S itt nem a 
"távoli földrész"-re, a "szokatlan táj"-ra és hasonlókra gon
dolok, amelyek mind-mind ugyanúgy hatnak egy-két na
pos ottlét alatt, mint több év esetén. Inkább arra, ami 
ezekhez képest többlet, az elsősorban a mongol - és 
szovjet - emberekre, a mindennapi életre, a munkára és a 
földtani környezetre. Ezekről igyekeztem képet adni, s 
bízom abban, hogy kollégáim is hitelesnek látják majd, 
amit bemutattam.

Működésünk azonban nem csak számunkra nem múlt 
el nyomtalanul. Azon túlmenően, hogy jelentésünk ott 
van a mongóliai Földtani Adattárban, 1:200 000-es tér
képünk az ulánbátori Természettudományi Múzeum
ban volt (vagy van is?) kiállítva, s így a nagyközönség 
számára is dokumentálta (dokumentálja?): dolgoztak itt 
magyar geológusok, s talán nem is eredménytelenül. 
Bízom abban is, hogy a velem dolgozott mongol geo
lógusok és technikusok önálló szakemberekké váltak, 
jó egészségnek örvendenek és megállják a helyüket.
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D r. H á m o r Tam ás 
M agyar G eológiai Szolgálat

Földtani szakértői 
engedélyek kiadása az 

Amerikai Egyesült 
Államokban

A sz erz ő  a M agyar G eológiai Szolgálat és a  
M agyar Á llam i Eötvös Ö sztöndíj tám ogatásá
val 1997-ben  és 1998-ban a z  USA-ban tett ta
nulm ányútja so rá n  a  fö ld ta n i sza k értő i en ge
délyek k ia d á sá ró l gyűjtött in fo rm á ció k a t fo g 
lalja össze.

Az Amerikai Egyesült Államokban a földtani szakértői 
engedélyek kiadásának rendje korántsem egységes és 
rendezett. Az USA huszonöt államában létezik olyan tör
vény (statute), mely rendelkezik a földtani szakértő fo
galmáról, az engedély kiadásának rendjéről (ld. az áb
rán). További öt államban (New Mexico, Nebraska, New 
York, Texas, Utah) 1998-ban nyújtanak be törvényjava
slatot ez ügyben. Általában azonban nem egyértelmű a 
szabályozás a tekintetben, hogy milyen tevékenységek
hez kötelező ezen engedély birtoklása.

Az engedélyt minden esetben az állam, illetve az állam 
által felállított testület adja ki. E testületnek rendszerint 
tagja az állam főgeológusa és elismert szaktekintélyek, 
egyetemi tanárok. A huszonöt állam közül három lé
nyegében csak definiálja a földtani szakértő fogalmát 
(felsőfokú szakirányú végzettség, többéves gyakorlat, 
publikációk) és aki ezen kritériumoknak megfelel, az 
automatikusan megkapja a bizonyítványt.

Az államok nagyrésze (tizenhat állam) tényleges (írás
beli) vizsgához köti az engedély kiadását és leírja a tevé
kenységeket, melyhez az engedély szükséges. A legtöbb 
állam nem fogadja el a másik állam által kiadott enge
délyt, így a földtani vállakozóknak nem ritkán 4-5 állam

engedélyét is be kell szereznie a tevékenység folyta
tásához. Azon államokban, ahol nincsenek nevesítve az 
engedélyhez kötött tevékenységek, ott maguk a fóválla- 
kozók követelik meg az alvállalkozó geológustól az en
gedély birtoklását. Négy államban adnak ki szakági en
gedélyt az általános földtani szakértői engedély mellett 
(California, Oregon, Arkansas, Georgia). Az engedélyek 
kiadásában az államok teljes autonómiával bírnak és az 
üzleti életben az államok által kiadott engedély birtok
lása alapvető szükséglet.

Az USA-ban az állami testületeken kívül az American 
Institute of Professional Geologists (AIPG) is állít ki bi
zonyítványokat, ezt azonban csak Alaska és Indiana is
meri el. Az AIPG egyébként egyfajta szakszervezeti, ér
dekképviseleti funkcióval bír a földtani vállakozók kö
zött. Speciális szakági bizonyítványokat állít ki az Ameri
can Association of Petroleum Geologists és a Society of 
Independent Professional Earth Scientists, amelyeket 
számos államban és bíróságon szintén elfogadnak.

A szabályozás és a gyakorlat Florida
Államban

Részletesebben tanulmányoztam e kérdésben Florida 
Állam gyakorlatát. Erről a Chapter 492 Florida Statutes 
és a Rules 61G16 Florida Administrative Code (1994  
január) rendelkezik. A jogszabály elrendeli, hogy min
den, a földtannal foglalkozó szakembernek rendelkez
nie kell ezen engedéllyel, és megadja a fontosabb de
finíciókat. Rendelkezik a Board of Professional Geolo
gists felállításáról a Department of Professional Regu- 
lation-on belül. A nyolctagú testületben öt tag földtani 
szakértő, két tag szakmán kívüli és a nyolcadik az állam 
főgeológusa. A tagokat a kormányzó négy évre bízza 
meg. A testületnek joga van részletes szabályozást is ki
adni. A jelentkezési díj vissza nem térítendő 150 USD, a 
vizsgadíj 250 USD, melyet sikertelenség esetén visszaté
rítenek! A kétévenkénti megújítási díj 150 USD.

A követelmények: felsőfokú szakirányú végzettség, le
galább hét év gyakorlat, melyből legalább három föld
tani szakértő mellett töltendő, de ebbe beleszámíthatok 

az egyetemi tanulmányok évei is. A 
vizsga írásban történik, a vizsgaté
telek előre megkaphatok. A sikeres 
vizsgához legalább 70 %-os teljesí
tés szükséges.

A törvény hatálya kiterjed a jogi 
személyekre is, de ez esetben ele
gendő, ha a cégen belül a munkát 
végző vagy a felelős személy ren
delkezik az engedéllyel. A vizsga
kényszer alóli kivételek csak az ok
tatásban foglalkoztatott személyek, 
valamint a USGS és a Florida Geo
logical Survey kutatói. A földtani 
szakértők listáját a testület minden 
évben közreadja.
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Az Euro-Geológus cím és 
^elnjeréséne

A  Magyarhoni Földtani Társulat két éves előkészítés 
után 1998. január 1-től teljes jogú tagjává vált a Geológu
sok Európai Szövetségének (European Federation of 
Geologists -EFG).

A Szövetség célkitűzésének megfelelően az európai 
(kezdetben az Európai Unió, mára viszont már más 
országok előtt is nyitott) földtani szakmai szervezetek 
közös érdekvédelmi szervezete, hangsúlyozottan a tag
országok közötti szabad munkavállalás elősegítésére 
szerveződött. Alapszabálya értelmében egy-egy orszá
got több szervezet is képviselhet, ebben az esetben 
azonban egymás között meg kell egyezniük a képviselet 
módjában és a kötelezettségek arányában (ez a kép
viselt tagok száma alapján kiszámított tagdíjat jelenti).

A teljes jógú tagországok és az Őket képviselő (már 
saját alapszabállyal rendelkező) szervezetek a követ
kezők:

B elgium -L uxem burg-
U.B.L.G. M agyarország - M .F.T.

D ánia Nagy B rita n n ia - G.S.

Fin no rszág - F . U.G. N ém etország - B.D.G.

F ra n cia o rszá g  - U.F.G. O laszország - A.N.G.I.

G örögország - A.G.G. P ortu gália  - A.P.G.

H ollandia - K.N.G.M.G. Spanyolország - I.C.O.G.- 
A.G.E.

Írország - I.A.E. G. Svédország - S.N.

Lengyelország Szlovákia

Az Alapszabály értelmében társult tagként vesz részt a 
Szövetségben: A usztria , C sehország, Svájc, Szlové
nia és  T örökország. Megfigyelőként résztvesz a Szö
vetség munkájában az A m erican  Institute o f  P ro fes
sional G eologists delegációja.

A Szövetség elnökségét és titkárságát négyévente vá
lasztják meg, az egyes tagegyesületeket 2-2 delegátus 
képviseli az éves konferenciákon. Az Elnökség jelen
legi összetétele:

Elnök: M anuel R egu eiro  (Spanyolország)
Alelnök: G areth Jo n e s  (Írország) 
Főtitkár/Kincstárnok: Ju k k a  M arm o  (Finnország) 
Titkár: Je a n  C laude Vidal (Franciaország)
A Magyarhoni Földtani Társulatot B érez i István  és 

Scharek  P éter  képviseli a Szövetségben. Megbízatásuk 
a következő, hazai Tisztújító Közgyűléséig szól.

Az Európai Közösség szakbizottságaival kiépítendő 
kapcsolat létrehozására és fenntartására (magyarán 
szakmai lobbyzásra) a Szövetség tavaly létrehozta a 
Committee of Geologists from the European Union 
elnevezésű bizottságát Arianne Vasard Nielsen (Dánia) 
vezetésével.

Mint nemzetközi érdekképviseleti funkciót vállaló 
szerv, a Szövetség a Tagegyesületek ajánlása alapján 
Euro-Geológus címet adományoz (European Geologist- 
Euro.Geol.) és gondoskodik a cím elismertetéséről a 
Tagországok hatóságai részéről. A címmel járó szakmai 
garancia már most lehetőséget teremt az Európai Kö
zösség állampolgárai számára a Közösségen belüli ked
vezőbb munkavállalási pozíció elnyerésére. Természe

tesen a Közösségen kívüli országok szakemberei szá
mára ez a jog még nem adatott meg, de a cím segíthet az 
egyéb módon munkavállalási engedéllyel rendelkezők 
elhelyezkedésében, ill. a Magyarországon működő nem
zetközi vállalkozásoknál.

Tekintettel Magyarország várható felvételére az Euró
pai Közösségbe, a mostani csatlakozás a Szövetséghez 
megalapozza a magyar szakemberek nyugat-európai el
fogadtatását. A jelenlegi összesítés szerint országon
ként az alábbi számú Euro-Geológus címet adták már ki:

A m erik ai E gyesült Á llam ok 14 N ém etország 6

A usztrália 3 O laszország 2

B elgium 9 P akisztán 1

B ru n ei 1 Spanyolország 13

F ra n cia o rsz á g 19 Svájc 1

H ollandia 11 Svédország 1

Írország 17 S za u d  A rábia 1

K a na da 2 T anzá nia 1

N am íbia 2 Új Z éland 1

N agy B rita n n ia 35

A nem tagországok állampolgárai az európai nemzeti 
társulatok tagjaiként nyerhették el az Euro-Geológus 
címet. A sikeres pályázók nemzetiségi és nyelvi meg
oszlása jelzi, hogy az angolszász területek mellett ko
moly súlya van a latin országoknak is a szakmában. En
nek megfelelően a Szövetség hivatalos nyelve az angol, 
francia, német és spanyol. Mindezen nyelveken elfo
gadják a pályázatokat és a Szövetség kiadványaiba szánt 
cikkeket, a munkanyelv azonban az angol.

Az Euro-Geológus cím elsősorban azon országok ál
lampolgárai számára fontos (s Magyarország is ilyen) 
melyeknek még nincs saját minősítő rendszerük. Ebben 
az esetben a Szövetség által adományozott cím az egyet
len megmérettetési lehetőség.

A Szövetség Alapszabálya szerint az Euro-Geológus 
cím pályázatait a tagegyesületekben működő Nemzeti 
Ajánló Bizottságok saját működési rendjük szerinti el
járással értékelik s a tagegyesület javaslatát küldik meg a 
Szövetségnek. A Szövetség a cím használatát tagdíj fejé
ben három évre engedélyezi. A személyenként fizeten
dő díj 300 ECU/3 év, az Alapszabály szerint megosztva.

A Magyarhoni Földtani Társulat Nemzeti Ajánló Bi
zottsága ez év áprilisban alakult meg a Társulat Elnöksé
gének javaslatára. Tagjai:

Elnök: P ro f. D r. Som fai Attila
Titkár: D r. S ch a rek  P éter
Tagok: D r. G reschik  G yula, P ro f. D r. K ieb B éla , 

D r. Szalóki István
Levelezési cím:

M agyarhon i F öldtan i T ársulat Titkársága, 
B u d a p est I. F ő  u. 6 8 .1. em .
H -1371 B udapest, Pf. 4 3 3  
te l./fa x : 2 0 1 9 1 2 9

A Nemzeti Ajánló Bizottság működési rendjét a Ma
gyarhoni Földtani Társulat 1998. szeptember-október 
havi programfüzetében nyilvánosságra hozta és meg 
fog jelenni a Földtani Közlöny 1998. évi kötetében. 
Információval, jelentkezési lapokkal fenti címen min
den Magyarországon dolgozó szaktársunk rendelkezé
sére állunk.

D r. Sch a rek  P éter 
M agyar Állam i Földtani Intézet

FÖLDTANI KUTATÁS 1998. XXXV. Évfolyam 3■ szám38



Az ELGI Mátyás-hegyi 
Gravitációs és Geodinamikai 

Obszervatóriumának 
akkreditálása

Az ELGI Földfizikai Főosztálya 1997-ben kezdemé
nyezte Gravitációs és Geodinamikai Obszervatóriumá
nak a Nemzeti Akkreditáló Testület általi akkreditáció- 
ját, melynek műszaki területe:

"földfelszíni és fö ld a la tti m érési p o n to k  n eh éz
ség i gy o rsu lá si érték én ek  m egh a tá ro zá sa  relatív  
gra v im éteres m érésekkel".

Az akkreditáció előzményeként dr. Csapó Géza szab
ványt dolgozott ki a relatív graviméteres mérésekre, 
melyek kötelező alkalmazását a Geofizikai Intézetben 
az ELGI igazgatója 1997. június 1-én léptette hatályba (a 
házi szabvány száma: HSZG 002/96).

Az MSZ EN 45001:1990 szabvány szerinti akkreditá
lásnak két előfeltétele van: az egyik olyan minőségügyi 
kézikönyv elkészítése, amelyben egyértelműen és vilá
gosan meghatározzák az akkreditált tevékenységet, a 
minőségügyi rendszert és mindazokat a humán-, anyagi- 
és műszaki feltételeket, amelyek együtt biztosítják a te
vékenység magas színvonalát. A másik feltétel - amely a 
mérési eredmények minőségének ellenőrzésére szolgál 
- az obszervatórium által végzett mérések eredményé
nek nemzeti, vagy nemzetközi etalonokra történő visz- 
szavezethetőségének igazolása.

A második feltétel teljesítése érdekében az ELGI a mé
résügyben illetékes szakhatósághoz fordult. Az Orszá
gos Mérésügyi Hivatal az 1991. évi XLV., a mérésügyről 
szóló törvény 4. § (1) bekezdése, valamint az annak vég
rehajtására kiadott 127/1991- (X.9) kormányrendelet 
4.§ (1, 2, 5) bekezdése és az ELGI által benyújtott doku
mentumok alapján Magyarország országos gravimetriai 
hálózatának (MGH-2000) abszolút graviméteres állo
másait -1997 . november 27-i határozatával a nehézsé
gi gyorsulási mérések országos etalonjává nyil
vánította. A határozat indoklása:

"Tekintettel arra, hogy M agyarország nem  rendel
kezik a nehézségi gyorsulás abszolút m ódszerrel törté
nő m eghatározásához szükséges műszerezettséggel, 
ezért az országos gravim etriai alaphálózat egyes pont
jainak nehézségi gyorsulási értékét neves külföldi 
intézm ények határozták meg. Az alkalmazott beren
dezések a Nem zetközi Súly és M érésügyi Hivatal 
(BIPM, Párizs) szervezésében rendszeresen összeha
sonlító m érésekben vesznek részt. A körvizsgálatok 
eredm ényét nem zetközi szaklapban közzéteszik."

Az országos etalon státusz fenntartását az OMH a kö
vetkező feltételekhez kötötte:

1 / a jelenlegi 14 állomás nehézségi gyorsulási érté
két legalább tíz évente újra meg kell határozni;

2 /  a pontok száma szükség szerint növelhető;
3 /  az ismételt meghatározások, illetve az új állomá

sok meghatározását igazoló hivatalos jegyzőköny
veket be kell nyújtani az OMH-nak.

Mindezek alapján a Nemzeti Akkreditáló Testület le
folytatta az akkreditációs eljárást és az 1995. évi XXIX 
törvény felhatalmazása alapján az ELGI Gravitációs és 
Geodinamikai Obszervatóriumát vizsgálólaboratóri
um kategóriába sorolta és 501/0595 számon beje

gyezte. Az akkreditálási okirat (lásd: ábra) 2001. június 
22-ig érvényes.

A határozat nagy jelentőségű, mert ezáltal valamennyi 
graviméteres mérés, amelynek pontjait bekötik az or
szágos hálózatba, egyben a jelenleg szabványos nemzet
közi mértékegységben (m /s2) meghatározott nehézségi 
gyorsulási értékkel rendelkezik - ha a méréseknél alkal
mazott gravimétereket előzőleg kalibrálták az etalon 
pontok között. Erre a célra országos kalibráló alapvonal 
áll rendelkezésre, amelynek teljes kiépítését az ELGI 
1998-ban fejezte be. Felkérésre az Obszervatórium vál
lalja relatív graviméterek HSZG 002 /96  szabvány sze
rinti kalibrálását.

Tekintettel arra, hogy Magyarországon egyedül az 
ELGI rendelkezik a jelenleg nemzetközileg is legkorsze
rűbbnek tartott LaCoste-Romberg relatív graviméterek- 
kel, ezért olyan esetekben, amikor az OMH erő- és tö
megméréseinél a legnagyobb megbízhatóságú nehéz
ségi gyorsulási értékre van szüksége, az ELGI-t kéri fel 
ezen mérések elvégzésére.

Végül megemlítjük, hogy mind az Obszervatórium 
minőségügyi kézikönyve, mind a graviméteres méré
sekhez készített szabvány bárki számára hozzáférhető 
az ELGI, a NAT és az OMH adattárában. Az akkreditációt, 
illetve a szabványt érintő kérdésekben dr. Csapó Géza 
obszervatóriumvezető és Kovácsvölgyi Sándor minő
ségügyi megbízott ad felvilágosítást az érdeklődőknek.

AKKREDITÁLÁSI OKIRAT
A C C R E D I T A T I O N  C E R T I F I C A T E

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET
az 1995. évi X X IX . törvény fe lh a ta lm azása  a la p já n  elism er?,‘hogy a 

Authorizedhy the lawXXIX o f 1995 the Hungarian Accreditation Hoard recognizes that

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
M aty ás-k egyi G ravitációs Is  G eodinam ikai Obszervatórium

1145 Budapest, Kolumbuiz u. 17*23.

m egfelel az M SZ  L'N 4 5 0 0 1 :1 9 9 0  szabv án y  követelm ényeinek és a 
complies Kith the criteria o f  MSZ L S  45061:1990 standard as

V IZSG Á LÓ LA BO RA TÓ RIU M  
TESTING LABORATORY

k a te g ó r iá b a  a z  a lá b b i  s z á m o n  b e je g y z i 
and hat keen assigned registration number

501/0595
A z a k k r e d i tá lá s  t e r ü le té t  a z  a k k r e d i tá lá s i  h a tá r o z a t  ta r ta lm a z z a . 

The scope o f  accreditation is specified in the accreditation decision.

Az akkreditálási okirat érvényes 
The accreditation certificate is valid until

2001. jú n ius 22.
Az akkreditálási okirat kiadva 

The accreditation certificate is issued

Budapest, 1998. júiios23.

D r. Csapó Géza 
Eötvös L o rá n d  G eofizikai Intézet
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JOGI TALLÓZÓ

Megjelent az atomerőműben, vala
mint a kutató és oktató atomreak
torban foglalkoztatott munkaválla
lók szakirányú képzéséről, tovább
képzéséről és az atomenergia alkal
mazásával összefüggő tevékenysé
gek folytatására jogosultak köréről 
szóló 49/1998. (VI. 2 5 )  IKIM-MKM 
együttes rendelet. (MK 55. szám)

ft *  ft

A nukleáris anyagok nyilvántartási 
rendszeréről, nemzetközi ellenőr
zéséről és a velük kapcsolatos 
egyes hatósági jogkörökről szóló 
39/1997. (VII. 1.) IKIM rendeletet, 
továbbá a radioaktív anyagok és ké
szítmények nyilvántartásáról szóló 
25/1997. VI. 18.) IKIM rendeletet 
módosította a 38/1998. (VI. 24.) 
IKIM rendelet. (MK 54. szám)

v- ft ft

A 122/1998. (VI. 17.) Kormányren
delet módosította az Országos 
Atomenergia Bizottság feladatáról, 
hatásköréről, valamint az Országos 
Atomenergia Hivatal feladat- és ha
tásköréről, bírságolási jogköréről 
szóló 87/1997. (V. 28.) Kormány
rendeletet, továbbá a talált, illetve a 
lefoglalt radioaktív vagy nukleáris 
anyagokkal kapcsolatos intézkedé
sekről szóló 17/1996. (I. 3 1 )  Kor
mányrendeletet. (MK 53 - szám)

ft ft ft

Megváltozott az IKIM (Ipari, Keres
kedelemi és Idegenforgalmi Mi
nisztérium) neve, az Országgyűlés 
1998. június 30-i ülése létrehozta  ̂
helyette a Gazdasági Minisztériu
mot (1998. évi XXXVI. Törvény). 
(MK 58. szám)

A nukleáris létesítményekkel kap
csolatos államigazgatási eljárások 
díjának megállapításáról szóló 
39/1994. (XII. 15 ) IKM rendeletet, 
valamint módosításait hatályon kí
vül helyezte az 50/1998. (VII. 3 ) 
IKIM rendelet. (MK 59. sz.)

Dr. Udránszky Kornélia  
M agyar Geológiai Szolgálat

GEOFIZIKAI SZOLGÁLTATÓ K F T /  GEOPHYSICAL SERVICES LTD

Ш т ш  JUT О  1 But*aPcst’ Városligeti fasor 12., Hungary, Ii-mail: gszkwgcs.hu  
T U T  C . 1 ?  Levélcím /  m ailing address: II I 391 Budapest, P.O.Box: 21.5. Hungary 

л  » Tel: (1 )  352-1812, international T el/fax  (56  1) 551-18-10
'W V W W W  Telex: 22-5586

A Geofizikai Szolgáltató (GES) Kft. buda
pesti székhelyű regionális nemzetközi szol
gáltató vállalat. Tevékenységi köre elsősor
ban olajvállalatok számára végzett szárazföl
di szeizmikus adatok mérésére és feldolgo
zására terjed ki (beleértve a tanácsadói, ter
vezési, engedélyezési, geodéziai, vonal előkészítési, térképezési és kártala
nítási munkákat). Ezen kívül a vállalat más felszíni geofizikai (gravitációs, 
mágneses, geoelektromos stb.) méréseket is végez.

A GES Kft. elődjét 1952-ben alapították a magyarországi gáz- és olajku
tatás igényeinek megfelelően. Jelenleg a Kft. a munkák jellegétől és volu
menétől függően négy-hat terepi kutatócsoportot tud működtetni. A válla
lat fel van szerelve a legmodernebb telemetrikus mérőműszerekkel, kor
szerű nehéz vibrátorokkal, nagyteljesítményű számítógépekkel és karban
tartási létesítményekkel. A társaságnak megfelelő számú képzett és gyakor
lott szakembere van nagyméretű vonalmenti és területi (2D-s és 3D-s) szeiz
mikus mérések kulcsrakész kivitelezéséhez. Csaknem harminc területen 
végeztünk 3D-s méréseket az elmúlt néhány évben. A vállalat kiemelt fon
tosságot tulajdonít az egészségvédelem, balesetvédelem és a környezet- 
védelem fejlesztésének, illetve az új követelményekhez való alkalmazko
dásnak (könnyű, környezetbarát ütve-forgatva működő fúróberendezések, 
minimális taposási nyomokkal járó kézi fúrógépek alkalmazása stb.).

A rutin számítógépes szeizmikus feldolgozási műveletek általában tartal
mazzák a terepi minőségellenőrzést, az interaktív analíziseket, valamint a 
DMO és egy lépéses 3D migráció műveleteit is. Saját kutatás-fejlesztési 
tevékenységünk eredményeképpen vállalatunk képes speciális feldolgo
zási szolgáltatásokra is, melyek adott geológiai problémák megoldására 
irányulnak (vegyes forrású mérések feldolgozása, VSP, inverziók, AVO ana
lízis, modellezés stb.).

A társaság legfontosabb hazai megrendelője a MÓL Rt., de a többi Magyar- 
országon megjelent külföldi koncessziós olajvállalat munkáit is sikerült 
elnyernünk. Magyarországon kívül más európai országokban és Észak-Afri- 
kában (Tunéziában) dolgoztunk, továbbá fontos munkakapcsolataink van
nak a FÁK régióban is. Horvátországban 1994 óta vagyunk jelen.

Hat alkalommal végeztünk 3D-s mérést ez időszak alatt, mint az INA 
NAFTAPLIN partnere. Az utóbbi években a bevétel mintegy fele származott 
a MÓL Rt-től.

L egújabb b eszerzésein k

A gépkocsipark folyamatos korszerűsítése mellett a Kft. a közelmúltban 
vásárolta második Sercel gyártmányú, SN-388 típusú, 24 bites, 1200 csa
tornás szeizmikus terepi mérőműszerét. Az új rendszer mind robbantásos, 
mind vibrátoros jelgerjesztés esetén alkalmazható. Az előző, egy évvel ko
rábban vásárolt hasonló műszer igen hatékonynak és megbízhatónak bizo
nyult a Horvátországban mért óriási 3D-s munkák során a nehéz terepi 
körülmények ellenére is.

1998 tavasza óta alkalmazzuk a legújabb nagyteljesítményű, 51000 font 
csúcserejű HEMI-50 típusú, IVI alvázakra szerelt vibrátor csoportunkat. Je
lenleg ez a piacon elérhető legkorszerűbb vibrátor típus. Mindegyik egység 
Pelton Advance II típusú vezérlő elektronikával és műholdas helyzetmeg
határozó (real-time Trimble GPS) műszerrel van felszerelve.

A fúrópark korszerűsítésének keretében egy korszerű, környezetbarát 
mobil fúrókészlet beszerzése is folyamatban van.

A Számítóközpontban folytatódott a kapacitások bővítése a tavalyi re
konstrukció után. Az 1997-ben vásárolt nagyteljesítményű (négy procesz-
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szoros parallel) Silicon Graphics Origin 2000 modu
láris szerver ebben az évben két további processzorral 
és további erőforrásokkal (RAM modulokkal és 100 GB 
lemezkapacitással) bővült.

A CGG GeovecteurPlus szeizmikus feldolgozó cso
magja mellé megvásároltuk a Paradigm Geophysical 
GeoDepth Power2D nevű modell alapú interaktív 
mélységmigrációs programcsomagját is. Az első ered
mények igen biztatóak.

SN  3 8 8  terepi mérőműszer GPS bázisállomással

HEMI-50 típusú vibrátor munka közben

Háromdimenziós szeizmikus adattömb migráció után
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Földtani
A  Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszté

rium immár hetedik alkalommal, az 1997-98-as tanévre 
is meghirdette a Földtani Örökségünk című középisko
lai pályázatot Az ez évben beérkezett 172 pályázat érinti 
a földtan, földrajz és földtani természetvédelem szinte 
minden területét. Pályázatok érkeztek a barlangtan, a 
hidrológia, a hidrogeológia témaköréből, egy-egy hegy
ség földtani, geomorfológiai felépítéséről. Kedvelt téma 
egy-egy meglévő tanösvény leírása, illetve tanösvényre 
történő javaslat, de nem kevés az a dolgozat, amely egy- 
egy földtani, geomorfológiai objektumot ismertet.

A pályázatokat bíráló bizottság értékelte és a két kor
csoportból 20-20 jeligés dolgozatot javasolt jutalmazás
ra. A szokások szerint a Magyar Geológiai Szolgálat is 
ajánlott fel különdíjakat.

Az MGSZ különdíját kapta az I. kategóriában (közép
iskola 1.-2. osztály) a "Gránit" jeligéjű "Radioaktív hul
ladék a Mórágyi Gránitban" c. dolgozat. Készítője Sze- 
bényi Anita  - Nagy Lajos Gimnázium, Pécs. A dolgozat 
először a Mórágyi-rög felépítését, kialakulását ismerteti, 
majd a pályázó helyszíni riportot írt az üveghutai 
munkákról.

A II. kategóriában (középiskola 3.-4. osztály) a "Végre 
elkészült" jeligéjű, "A Velencei hegység tájsebei" c. dol
gozat kapta az MGSz különdíját. Készítője Fekete Ju d it  
Rita  - Ybl Miklós Középiskola, Székesfehérvár. A dolgo
zat először leírja a Velencei-hegység általános és föld
tani felépítését, majd Székesfehérvár és Pázmánd kö
zött 8 elhagyott kőfejtőt ismertet. A jelenlegi állapot 
leírása a természet- és környezetvédelmi gondolkodás 
jó példája, amelyet jó fotók egészítenek ki.

A II. kategóriában a "Vadalma" jeligéjű és című pá
lyázat az MGSz elismerő oklevelét kapta. Készítője Bán  
Ja n k a  - Budapesti Evangélikus Gimnázium. Ez a dolgo
zat egy földtörténeti mese, amelyet az öreg kő mesél a 
kis kavics unokájának a Föld és az élet keletkezéséről. 
Szellemes szövegek és szellemes rajzok díszítik.

A MÁFI különdíját az I. kategóriában ugyancsak 
Szebényi Anita  pécsi tanuló nyerte el. A II. kategória 
MÁFI különdíjának nyertese D om brádi E n d re  a Gö
döllői Református Líceum tanulója nyerte el "Keresz
tezett limonitos homokok" jeligéjű dolgozatával, mely
nek címe: "A gödöllői vasúti bevágás felső szintjének 
földtani jellemzése".

Az Országos Földtani Szakkönyvtár különdíját az első 
kategóriában H erd liczk a  Z sófia  a Budapesti Evangé
likus Gimnázium tanulója nyerte el "Rerum honesta- 
rum certamen" jeligéjű, a Budai várhegy barlangjairól 
szóló dolgozata pontos irodalomjegyzékének elkészí
téséért. A II. kategóriában az OFSz különdíját D om in- 
kovics Csaba  a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 
tanulója kapta "Domino" jeligéjű "Sárvár földtani fejlő
déstörténete és termálvízkutató mélyfúrásai" című dol
gozata pontos irodalmi hivatkozásaiért és alapos iroda
lomjegyzékéért.

A díjak átadására a pályázat eredményhirdetési és díj

átadó ünnepségén, 1998. július 24-én a jutalomtábor 
színhelyén, a Bükki Nemzeti Park rejteki oktatóköz
pontjában került sor.

Az MGSZ díjakkal szokás szerint könyvjutalom és ok
levél járt, egyben a Szolgálat meghívta a két vidéki 
nyertes osztályát (vagy szakkörét) a felkészítő tanár 
vezetésével egy, az MGSZ-ben és a MÁFI-ban teendő ta
nulmányi kirándulásra.

Köszöntjük a sikeres pályázókat, és köszönjük az ösz- 
szes pályázó lelkesedését, ügyszeretetét!

Földtani együttműködés 
Albániával

A  MÁFI és az Albán Földtani Intézet szakemberei már 
több éve dolgoznak a skhodrai medence környezet
geológiai térképezésén közös projekt formájában.

1998. június 22. és 28. között az albán geológusok egy 
csoportja (Dr. Halil Haliadnak, az Intézet igazgatójának 
vezetésével) a számítógépes térképszerkesztés folya
matában működött közre a MÁFI gépein (projekt
vezető: dr. Scharek Péter). Június 23-án csatlakozott 
hozzájuk dr. Irakli Premti, az Albán Geológiai Szolgálat 
főigazgatóhelyettese, aki dr. Mehmet Zacajnak, a GSA 
főigazgatójának megbízásából együttműködési tárgya
lásokat folytatott dr. Farkas Istvánnal. A tárgyalásokat 
szándéknyilatkozat aláírása zárta, amely együttműkö
dési megállapodás megkötését irányozza elő a két szol
gálat között.

Földtan és Bányászat 98

1998  március 24 és 27 között Havannában tartották 
meg a földtani kutatás és bányászat legrangosabb kubai 
rendezvényét (Geológia у Mineria 98). Dr. Korpás Lász
ló "A m agyar és a kubai földtani szolgálatok kapcso
latának története" címmel tartott előadást. A március 
27-i záróülésen a magyar geológusok munkájának elis
meréseként Dr. Korpás László a maga és Brezsnyánszky 
Károly nevében vehette át a Kubai Földtani Társulat 
külföldi tiszteleti tagságát igazoló okleveleket.

HELYREIGAZÍTÁS

A Földtani Kutatás 19 9 8 /2  számában tájékoztatót közöltünk 
a hazai földtudományi kutatási témákról. Sajnálatos módon 
szerkesztési hibából eredően az ELTE Alkalmazott és Környe
zetföldtani Tanszékének témái közül a külföldi kooperá
cióban végzett Dunántúli-középhegységi karsztvízszint válto
zások nyomonkövetése dinamikus faktoranalízissel című té
mánál rosszul neveztük meg a témavezetőt, helyesen a fenti 
téma vezetője Kovács József.

A szerkesztő
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Dr. K ordos Lászlót a  Földtani 
Múzeum vezetőjét:

A rudabányai új m ajom leletről.

-  M ióta ism ertek  csontleletek a rud a bá n y a i p a n 
non lignites összletéből?

A múlt század végén, amikor a vaskohászat a Kárpát
medencében fejlődésnek indult, akkor kezdték meg a 
rudabányai vasérc külfejtéses művelését. A vasérc tes
tek fedőjében lévő egykori völgyekben felhalmozódott 
pannon mocsári-tavi üledékeket mint meddő anyago
kat kezelték és letakarították. Ezekből már 1902-ben 
került elő csontmaradvány, egy Hipparion fog, ami be
került a MÁFI gyűjteményébe, mint az első csontma
radvány. Később szórványosan további csontmarad
ványok is előkerültek a 20-as évek végén, amelyeket az 
irodalomban ismertettek.

-  H ogyan ism erték  m eg a z  első  hom inida  leletet?
Az első majomlelet 1967-ben került elő. Hernyák Gá

bor a vasércbánya vezető geológusa körbenézett, be
gyűjtötte az ősmaradványokat. Az intézet (MÁFI) 100 
éves fennállásához rendezett kiállításhoz 1967-ben 
Tasnádi Kubacska András körbe járta a bányákat, hogy 
összeszedjen értékes anyagokat, szép ásványokat, és ak
kor hozott el 1967 szeptemberében Hernyák Gábortól 
egy állkapcsot, amire Hernyák Gábor felhívta a figyel
mét. Tasnádi ezt átadta Kretzói Miklós gerinces paleon
tológusnak. Ő felismerte, hogy ez a lelet egy különleges 
darab, mert egy 10 millió éves kihalt emberszabású ma
jom, és elnevezte Rudapithecus hungaricus-nak. A kö
vetkező lelet 1969 -ben került elő, mely szintén egy áll
kapocs volt, amit ugyancsak Hernyák Gábor talált meg. 
1971-ben, amikor Kretzói már Debrecenben volt tan
székvezető, akkor egy KFH-MÁFI-Debreceni Egyetem 
együttműködésben megkezdték az ásatásokat. Az első 
lelőhelyen 1976-ig tartottak az ásatások. Én ezeken az 
ásatásokon először diákként, később mint asszisztens 
vettem részt. 1971-76 között 74 db majomnak tekint
hető leletet találtak. Ezek zömmel fogak, állkapcsok és 
néhány végtagcsont-töredékek voltak. Ezen kutatások 
eredményeinek nagy részét publikálták 1974-76-ban 
rangos folyóiratokban, melyek alapján levont következ
tetéseket csak elméletnek tekintették, mert nem fogad
ták el, hogy ez az emberré válás ázsiai eredetét bizo
nyítja. 1978-tól már az ásatásokat Kordos László vezeti, 
ennek fontos lépcsői: Rudapithecus koponyája, majd 
1988-ban a Anapithecus koponyája és ma már 180 lelet
nél tartunk.

-M i a z  ez  évi szezon ásatásainak a z  ered m én y e?
Gyakorlatilag 1992-től a kutatás nemzetközi együtt

működéssel történik. Az utolsó 2 évben a Torontói 
Egyetemmel közösen végezzük a kutatások egy oktatási 
program keretében, amit a Torontói Egyetem hirdetett 
meg, az ő pénzükön, ők ásnak nekünk. A mostani lele
teknek tudományos jelentősége az, hogy előkerült 12 
majomfog, az Anapithecusnak előkerült egy comb
csontja.

-  Mi a z  ú j leletek tudom ányos jelen tő sége?
Jelentősége az, hogy ilyen lelet ritkán marad meg, 

kevés van belőle. Pedig a combcsontból sok dologra le
het következtetni:

* mekkora volt az állat,
* milyen volt a mozgásviszonya az evolúciós fo

lyamatban.
Azért nagy jelentőségű ez, mert ennek a majomnak a 

fogazata és állkapcsa ősi jellegű, ugyanakkor a végtag
csontjai alapján pedig az emberszabású majom moz
gását tükrözi és bizonyítottan európai elterjedésű állat 
volt.

-  Mi a lelőhely nem zetközi jelen tő sége?
Az egykori nagykiterjedésű lignites terület jó részét a 

bányászati letakarítás során elhordták, nagyon kicsi te
rületen maradt meg eredeti állapotában. Nemzetközi 
kutatási értékét növeli, hogy alaposan feldolgozott lelő
hely, itt ma már nagyon speciális kérdésekre tudunk 
választ adni, elsősorban az őskörnyezetet tudjuk legjob
ban rekonstruálni, mi volt ott egykor. Ha például elő
kerül valamilyen fog, de nem tudunk mit kezdeti a föld
tani háttérrel, az édes kevés. Ez egy gazdag lelőhely, 
15x15 m-es területen, eddig 200 majomlelet, 2 kopo
nya, végtagcsont, 200 fog került elő, tehát ez világvi
szonylatban is jelentős lelőhely. Európában Rudabánya 
a leggazdagabb előemberi lelőhely és az emberré válás 
szakaszában is meghatározó jellegű. Kelet-Afrikában, 
Spanyolországban, Törökországban, Indiában, Pakisz
tánban és Dél-Kínában ismertek hasonló lelőhelyek.

-  M i a M ÁFI sz erep e  a  kutatásban és feld o lgo zá s
ban?

1971-ben KFH-MÁFI megbízással indult kutatás ered
ményeképpen a lelőhelyet 1977-ben természetvédelmi 
területté nyilvánították. Szintén a KFH-MÁFI megbízás
sal éveken keresztül kiépült a rudabányai lelőhely, ami 
azt jelentette, hogy védőtető került a lelőhely fölé, víz
levezető árkokat ástak, kerítés, faház, kutatóház épült, 
villamos áram, stb. került oda. Ez mind földtani vonat
kozású pénzből készült el. A fenntartás költsége a 80-as 
évek második feléig rendelkezésre állt. Állandó kezelő 
személyzet volt, akit mi bíztunk meg. A kutatásra elkü
lönített pénz nem volt, de a Földtani Intézet rendes 
terepi munkái közé beiktattuk az ásatást, diákokat is al
kalmaztunk nyári munkára. Ez a pénzalap mára teljesen 
megszűnt, egyszer történt az, hogy OTKA-pénzt kap
tam. 1992-ben volt az amerikai-magyar közös alap és 
több külföldi projekt támogatással egy nagyszabású 
nemzetközi együttműködés a témában. A Földtani 
Intézet a kutatás vezetője (mi tudjuk, hol lehet ásni és a 
leletek bekerülnek a múzeumba). A kutatást az intézet 
kézben tartja, és igen kis részben intézeti támogatással 
történnek a kutatások.

-  M iként történik  a z  ered m én y ek  feld o lgo zá sa
Ezt nemzetközi összefogással végezzük, tehát min

denki amihez ért, azt vizsgálja. A majom leleteket egy ka
nadai kollégával dolgozzuk fel, aki ennek a témának a 
specialistája a világon. A többi állatcsontok közül: a ra
gadozókat például egy svéd, a hippariont egy washing
toni kutató csinálja, kb. 35 fős nemzetközi gárdával dol
gozunk; akik az adott területnek a világon elismert ku
tatói.
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-  M i a nem zetközi kutatás ered m én y e?
Aláírt szerződés van Columbia University Press-sel a 

monográfia kiadására, ha minden jól megy, jövő ilyen
korra megjelenik.

-  H ogyan történik  a  leletek ő rzése?
Itt vannak a MÁFI-ban, majomlelet a páncélszekrény

ben, a csontmaradványok a múzeumi gyűjteményben. A 
helyszínen komoly őrzés nincs. Miután természetvédel
mi terület, állami tulajdonban van. Kezelője ma a ter
mészetvédelmi hatóság. Kezdetben együttműködés 
volt a Rudabányai Vasérc Bányával, voltak pénzügyi 
problémák, azért a tulajdonosi jogokat az Országos 
Természetvédelmi Hivatal átvette és a szokásoknak 
megfelelően a KHF-n keresztül az intézet kapta meg a 
kezelői jogot. A mai állapotoknak a kezelő jog átadás 
nem felel meg, így az intézet azt nem gyakorolja, mert 
jogalapja nincs, pénze sincs rá. Pillanatnyi helyzet sze
rint nem tudni még, hogy jogosan-e, de a természet- 
védelmi területet egyéb bánya területekkel együtt a Ru- 
dagipsz Kft. megvette.

Tehát tisztázandó a tulajdonjog és a kezelői jog kér
dése. A kutatási jogot szeretnénk továbbra is megtar
tani. Ennek semmi akadálya nincs, mert nincs más, aki 
ezt tudná csinálni.

-M agyarországon m ik a további kutatási lehetősé
gek ?

Az attól függ, hogy mi lesz a lelőhely sorsa.
Ez lehet: most még az ellenőrzési munkát kell elvé

gezni, a vízelvezetést meg kell oldani, a lelőhelyet egy 
vastag földréteggel el kell temetni, hogy ne férjenek 
hozzá illetéktelen személyek. Ehhez pénzt Tardy János 
KTM államtitkár-helyettes ígért arra, hogy újra meg le
hessen építeni a tetőzetet, és meg lehessen őrizni az 
ásatást. Minden attól függ, ki a tulajdonos, de ez már az 
intézettől független dolog. Több minisztérium érintett 
ebben a kérdésben. Alapvetően a KTM, az intézet a ku
tatás révén a GM-hez tartozik, de elvileg az új Nemzeti 
Örökségek Minisztériumához is tartozhatna, mert egy 
nemzeti örökségről van szó.

A Rudagipsz KFt. elnyert egy 16M Ft-os tervkészítési 
pályázatot, ezért nekik a lelőhely megőrzésére terveik 
vannak. Ha jogosan került hozzájuk a terület és valóban 
komoly terveik vannak, akkor végre van egy kezelője a 
telepnek. Amennyiben jogszerűtlenül került hozzájuk, 
akkor nincs miről beszélni.

(Oszvald -Zelenka)

Dr. B o d o k y  Tam ást az ELQI 
igazgatóját:

Az Eötvös Múzeum áthelyezéséről...

-  M iért hozták f e l  a  Tihanyi O bszervatórium ból az  
Eötvös kiállítást?

Eötvös Lóránd születésének 150. éves jubileumáról 
országszerte több rendezvénnyel emlékeznek meg. Eh
hez az évfordulóhoz kapcsolódva szeretnénk bemutat
ni a szakmai és a nagyközönségnek is azt a sok tárgyi 
emléket, köztük tudománytörténeti ritkaságokat, ere
deti ingákat, amit eddig a Tihanyi Obszervatóriumban 
őriztünk, illetve részben ki is állítottunk. Azonban egy
felől Tihany üdülőhely jellegénél fogva erre nem túl 
alkalmas, másfelöl az Obszervatórium automatizálásá
val az ott dolgozók csökkenő létszáma az Eötvös ha
gyaték látogathatóságának és biztonságának kérdését is 
egyre élesebben vetette fel. Tihanyi kiállításunknál ta
pasztalnunk kellett, hogy ez az egyedülálló kollekció, ha 
nem kellő védelem mellett mutatjuk be, menthetetle
nül sérül. Nem volt bemutatásához elegendő hely sem, 
itt az ELGI épületében, a főbejárat mellett adott volt ez a 
használton kívüli egykori számítógép terem, ahol biz
tosítható a megfelelő alapterület és a védelem. Úgy 
éreztük, itt a jó alkalom a gyűjtemény felmérésére és 
rendezésére.

-  Kik segítettek a  kiállítás létreh o zá sá ba n ?
Az ELGI kutatóinak közös szívügye ez a kiállítás, de ha 

mégis ki kell emelni valakit, akkor a kiállítás megte
remtésének legfőbb "menedzserét" dr. Baráth István 
műszaki igazgatóhelyettes urat, dr. Szabó Zoltánt, az 
Eötvös hagyaték szakmai gazdáját és Körmendi Alpári, 
az Obszervatórium vezetőjét, a hagyaték hűséges őrét

említeném. Kollégáim összeállítottak egy listát, hogy 
kiket érdemes a kiállítás szponzorálásával kapcsolatban 
megkeresni, Baráth úr segített a posztomból adódóan 
rám háruló kilincselés hálátlan feladatában és bár ele
inte némi kételkedéssel álltunk ennek neki, meglepe
tésünkre várakozáson felüli volt a segítségnyújtási kész
ség.

Elsőként Magyar Bálint művelődési és közoktatási mi
niszter úr a Nemzeti Kultúrális Alapból adott jelentő
sebb összeget, a legnagyobb támogatást az Erdődy Gá
bor kormánybiztos úr vezette Milleneum Emlékbizott
ság részéről kaptuk, de meg kell említenem a MÓL Rt-t, 
a Zuglói Önkormányzatot, az ELGOSCAR International 
Kft-t, az EAGE-t, a GEOPORT Kft-t, mint legjelentősebb 
pénzügyi támogatókat.

Áz összejött pénz lehetővé tette, hogy megbízzuk 
Szőke Béla urat a Természettudományi Múzeum látvány 
tervezőjét és egy kiállítások építésére szakosodott cé
get, a kiállítás magas színvonalú megtervezésére.

-  M it fo g n a k  itt bem utatni?
A kiállítást létrehozók szándéka szerint immáron vég

leges, tudományos ismertségéhez méltó környezetben 
tudják bemutatni a világszerte ismert tudós munkáit és 
néhány személyes vonatkozású tárgyi emlékét.

A látogatót az ajtóval szemközti falon Komáromi Katz 
Endre ismert portréfestő, Eötvös Lórándról fénykép 
alapján készített festménye fogadja. A kiállítás keretét a 
Fizikai Intézetbeli szobájának bútorai, a kerevet, fote
lek, dohányzó asztal, a hatalmas íróasztala, valamint né
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hány más szép kiegészítő bútor adja. A falakon életrajzi 
adatok, általa készített, vagy róla készült fotók lesznek. 
Az első teremben a jobb oldalon, tárlókban személyes 
tárgyait, feljegyzéseit, publikációit állítjuk ki, míg a bal 
oldalon kezdődik a különböző tipusú ingák bemuta
tása, készítésük időrendjében. Az első, az ős inga, kivé
telével mind teljesen eredeti darab. Az ős inga (1890)  
megmaradt részeit Holló Ferenc kollégánk, a ránk ma
radt precíz szerkezeti rajzok alapján restaurálta. Eötvös 
1919-ben bekövetkezett haláláig Süss Nándor, a Mar- 
burgban született mechanikus volt állandó partnere az 
ingák mechanikai kivitelezésében. Az együttműködé
sük során készített minden típusból kiállítunk egyet, 
hiszen mindegyik hozott valami újdonságot.

A fő helyen az egyik leghíresebb darab az úgynevezett 
"Balatoni- inga" látható, melyből csak ez az egy példány 
létezik.

Bemutatásra kerülnek az Eötvös inga későbbi - Eötvös 
halála után kifejlesztett - változatai is, valamint a szintén 
Eötvös által szerkesztett és használt mágneses transz- 
latométerek is.

A látogatók megértését kérjük majd, hogy az ingákat 
csak üvegfal mögül nézhetik, de meg kell érteniük, 
hogy ezek a műszerek működőképes, egyedi darabok.

-  M i lesz a  kiállítás további so rsa ?
Az 1998. szeptember 22-én megnyíló kiállítás szeret

nénk, ha állandó kiállítás maradna. Az elmondottakból 
az is érezhető, hogy a tihanyi szűk kereteket alaposan 
felülmúló, nívós kiállítást akarunk létrehozni. A buda
pesti helyszín valószínűleg a látogatók népesebb tábo
rát vonzza majd. Ebbéli reményünket erősíti, hogy az 
egy éve az Interneten elérhető virtuális múzeumunk 
iránti érdeklődés a visszajelzések alapján igen számot
tevő (címe: elgi.hu\museum). Többször találkoztunk 
azzal a kérdéssel is, hogy mindaz, amit ott látnak meg- 
tekinthető-e a valóságban is? Remélem, hogy szeptem
ber 22. után igent mondhatok a kérdésre.

(Oszvald)

Pince-partfal hírek
Az 1998. évi költségvetési törvény a pince és part

falveszély elhárításra összesen 1,11 Md Ft-ot különített 
el. A február elején megtartott Pince Bizottsági ülésen a 
támogatási igényt beadott 77 település között kb. 540 
MFt került szétosztásra.

Az 1997. november végéig beküldött 1998-as évi 
mentesítési tervek összesen 1,17 Md Ft értékű munka 
elvégzését tervezték, melyből 844 MFt a támogatási 
igény és 326 MFt az önrész vállalás. A jelentkező kiste
lepülések gazdasági lehetőségeivel magyarázható, hogy 
az önrész nagysága 1995. óta alig emelkedett.

A megmaradt 110 MFt az évközi pótigényekre, bekö
vetkezett haváriák elhárítására maradt. Ez a keret július 
végén került felosztásra. Az egész évet tekintve össze
sen 85 település kapott támogatást.

Az 1992-ben kiírt igénybejelentés óta jelentősen meg
változtak a gazdasági körülmények ezzel együtt a tá
mogatási feltételek is. A Tárcaközi Bizottság csak köz
területi (állami, önkormányzati), esetenként egyházi tu
lajdon védelmét szolgáló munkákat finanszírozott, to
vább települési önrész vállalását írta elő. Az augusztus 
4 -i ülésén döntött arról is, hogy a megváltozott feltéte

Az 1 9 8 6 -b a n  a la p íto t t  H O  T E n g in e e r in g  eg y a — 1

a u s z tr ia i s z é k h e ly ű  k o n z u ltá n s  c é g , a m e ly  az ■ H « J

e lm ú lt é v t iz e d b e n  je le n t ő s  p o z íc ió k a t  é p íte t t
k i az  o la jip a r i  s z o ftv e r e k , i l le tv e  az a z o k h o z . i
k a p c s o ló d ó  ta n á c s a d ó i te v é k e n y s é g e k  n e m 
z e tk ö z i p ia c á n .

C é g ü n k  h a m a r o s a n  m e g n y íló  b u d a p e s ti  iro 
d á já b a  k e r e s ü n k  ta p a s z ta lt :

Rezervoár-geológusokat

Petrofizikusokat

Szeizmikus értelmezőket ! f ' . ‘í'V -

Rezervoár-mérnököket ■

S z ív e s e n  v e ss z ü k  to v á b b á  az in te g r á lt  re z e r-
v o á r -m o d e ile z é s  i r á n t  é r d e k lő d ő  p á ly a k e z d ő k
je le n tk e z é s é t  is  a f e ls o r o lt  s z a k te r ü le te k r ő l.

T e v é k e n y s é g ü n k  in te r n a c io n á lis  je l le g é b ő l
fa k a d ó a n  m in d e g y ik  á llá s h o z  a la p v e tő  k ö v e 
te lm é n y  az a n g o l n y e lv  is m e r e te  é s  a m o b ili
tás.

A m e n n y ib e n  a  fe n t i  á llá s o k  v a la m e ly ik e  fe l
k e l te t te  é r d e k lő d é s é t ,  k é r jü k  k ü ld je  e l an g o l
n y e lv ű  ö n é le tr a jz á t  az a lá b b i c ím r e : •

HOT Engineering GmbH
R o s e g g e r s t r a s s e  1 5

A -8 7 0 0  L e o b e n
Austria

Telefon: +43 3842 450 5 3 0
Telefax: +43 3842 430531

lek miatt egységes szerkezetben teszi közzé a támo
gatási feltételeket a Belügyi Közlönyben és az Önkor
mányzati tájékoztatóban.

Az elmúlt években beadott igénybejelentések tartal
mi különbözősége miatt meghatároztuk a tartalmi és 
formai követelményeket is, figyelemmel a számítógé
pes adatfeldolgozás igényeire. A támogatási igények 
várható beadási ideje december közepe. A partfálve- 
szély-elhárításra 460 MFt állt rendelkezésre. A Bizottság 
döntése alapján 1998-ban egy ütemben került kiírásra a 
pályázat, a 80 beérkezett pályázat közül 66 volt a for
mailag megfelelő és valósan közterületet veszélyeztető. 
Ezek között 401,3 MFt lett május elején kiadva. Augusz
tus végéig 7 pótkérelem érkezett be, melyek közül egy 
nem volt támogatható. A partfalas pályázatok tartalmi, 
formai követelményrendszerét a Bizottság nem kívánja 
változtatni. Az elmúlt három ütem tapasztalatai alapján 
a rendszer korrektül működik. Az 1999- évi pályázati 
kiírás a költségvetési törvény elfogadását követően a 
Belügyi Közlönyben fog megjelenni. Az új pályázatok 
beadásának várható ideje 1999 március közepe lesz.
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B o k o r  C sabát a MÓL Rt. 
Hazai Kutatási Üzletág 

igazgatóját:

..milyen feladatokat kapott az új munkakörbe történő
kinevezésekor ?

1997. októberében a MÓL Rt. ügyvezetése elfogadta a 
hazai olajkutatás 15 évre elkészített stratégiáját. Ezt a 
Hazai Kutatási Üzletág irányítása közösen dolgozta ki és 
e stratégia alapján kell dolgoznunk a következőkben. A 
korábban megkezdett módon folytatjuk a klasszikus 
szénhidrogén-kutatási területeknek nevezett medence
területekről való kilépést az eddig még nem kutatott 
területek irányába. A feladatunk ugyanis nemcsak az, 
hogy a szénhidrogén felhalmozódási övékben a jelen
tős mértékben feljavult technikával és ismerethalmaz
zal további lelőhelyeket találjunk, hanem az is, hogy 
más területekről és térrészekről eldöntsük, hogy to- 
vábbkutatásra érdemesek-e. Ilyen terület például a 
Bakony is.

-  A MÓL Rt. a z  o rszá g  legnagyobb kutató és ku
tatásfinanszírozó cége. M ilyen kutatási volum en  
várható az elkövetkező  években?

A következő öt évben a társaság reálértékben is na
gyobb összeget kíván kutatásra fordítani, mint az előző 
öt évben. Ez azt jelenti, hogy társaságunk a korábbi
akhoz hasonlóan meghatározó jelentőségű lesz a hazai 
szénhidrogén-kutatási területen. A koncessziós tár
saságok az elmúlt években két fúrást mélyítettek és 
1000 km nagyságrendű 2D szeizmikus mérést végeztek. 
Ugyanezen idő alatt a MÓL Rt. 20 új kutatófúrást mé
lyített, 2000 km 2D és 500 km2 3D szeizmikus mérést 
végzett évente. Ez összesen évi 10 - 12 milliárd forint 
kutatási költséget jelent. A tulajdonosok eredmény elvá
rása évi 2 - 2,5 millió tonna szénhidrogénvagyon nö
velés.

A MÓL Rt. egy olyan tőzsdén jegyzett olajtársaság, 
melynek tulajdonosai többségükben hazai és külföldi 
intézményi és magánbefektetők.

A magyar állam stratégiai okokból megtartott 25% + 
egy arany részvényt, amely különleges jogokat biztosít 
részére. Az ilyen társaságok tevékenységei, így a kutatás 
is csak gazdaságossági alapon valósulhat meg. A kutatás 
nagy kockázatú tevékenység, amit a piac az elmúlt évek
ben szokásos 20 dollár körüli hordónkénti olajárral is
mer el.

A következő öt évben a MÓL Rt. 80 milliárd forintot 
fog költeni kutatásra, amellyel szemben 1 0 - 1 2  millió 
tonna egyenérték kőolaj és földgáz készlet felfedezését 
várják tőlünk.

-  Van-e a  jö v ő  fela d a ta ih o z  m egfelelő  m ű szer és  
szakem ber állom ánya a  MÓL Rt.-nek?

A COCOM Bizottság megszűnte után a magyar olaj
ipar olyan eszközökhöz tudott jutni, amely minden ko
rábbinál lényegesen jobb mérési, feldolgozási és értel
mezési lehetőségekhez juttatta a társaságot. A módsze
rek és eszközök megtanulása és fejlesztése oda vezetett, 
hogy a magyarországi szénhidrogén kutatás 62. évében 
is sikerül komoly eredményeket elérni.

Nem szabad elfeledkeznünk azokról a módszerfej
lesztésekről, amelyet a MÓL Rt. folytatott illetve finan
szírozott az elmúlt években. Ilyen volt például a direkt

szénhidrogén-kutatás geoelektromos módszerrel.
A MÓL Rt.-nek van két geofizikai szolgáltató szerviz 

vállalata a GES Kft. és a GEOINFORM Kft. Az előbbi 
felszíni geofizikai, az utóbbi mélyfúrási geofizikai és 
geológiai kutatásokat végez. Mindkét társaságban az 
utóbbi évek fejlesztéseinek eredményeként világszín
vonalú eszközpark jött létre. A GES Kft-n kívül talán 
három szeizmikus mérő társaság létezik a világban, 
amely egyidőben képes négy területen 3D méréseket 
végezni. A GES Kft. feldolgozó központjának fejlesztése 
lényegileg gyorsítja fel az adatok feldolgozását. Lassan 
elér odáig a társaság és ez az egyik legfontosabb célom, 
hogy minden munkatársam asztalán ott legyen egy in
tegrált földtani-geofizikai értelmezésre alkalmas mun
kaállomás. Ennek megvalósítására többszáz millió fo
rint nagyságrendű beruházást fog végezni a társaság.

-  M ilyen a kapcsolatuk a z  állam i fö ld ta n i intézm é
nyekkel?

A kérdés eléggé összetett. A Magyar Bányászati Hiva
tallal és a Magyar Geológiai Szolgálattal az ideálist kö
zelítő a társaság viszonya. A kapcsolat kiterjed többek 
között az adatkezelésre, adattárolások, engedélyezések 
területébe. Az MGSZ Területi Hivatalaival nem sok kap
csolatunk van, a Bányakapitányságokkal annál több. 
Természetesen előfordulnak kisebb nagyobb döcce- 
nők, de ezeken túl kell lépnünk. A hatóságoktól az 
MGSZ-tól és MBH-tól két dolgot várunk el: először is azt, 
hogy hatóságként lépjenek fel, tehát ha hibázik a MÓL 
Rt., akkor azt hatósági jogkörüknél fogva tudatosítsák 
bennünk és szorítsanak rá bennünket a törvények be
tartására, másrészt viszont mivel mi vagyunk a legna
gyobb kutató cég az országban elvárunk egy exkluzív 
kezelést a törvények adta keretek között.

Az MGSZ két kutató intézetével a MÁFI-val és ELGI-vel 
kiemelkedően jó a kapcsolatunk. A nyáron a MÁFI-val a 
MÓL Rt. alelnöke egy keret megállapodást írt alá, s ha
sonlót tervezünk aláírni az ELGI-vel is az ősz folyamán. 
Ezek az együttműködések kiterjednek térinformatikai 
alapú adatbázis építésekre, adatcserékre és kutatási 
együttműködésekre egyaránt.

-  A z Önök előtt álló fela d a to k h o z  sp eciá lisan  kép
zett sza k em b erek re van szükség. M it tesznek en
nek érd ek éb en ?

3 évvel ezelőtt az ELTE-n létrehoztuk a Papp Simon 
alapítványt és ezen keresztül egy olajipari célú oktatást 
támogatunk. Ez ma a geológusképzésre vonatkozik, de 
ősztől kiterjed a geofizikus képzésre is. Hasonló prog
ramot tervezünk a Miskolci Egyetemmel is a közeljö
vőben. Ennek keretében az oktatók és hallgatók kül
földi konferenciákon és tanulmányutakon vehetnek 
részt, oktatási segédeszközöket vásárolhatnak, támoga
tunk jegyzetek és könyvek megjelenését, finanszíro
zunk vendég professzorok meghívását. Ez egy nagyon 
fontos tevékenységünk, s nekem személy szerint szívü
gyem ez a program, mely részben mecenatúra, részben 
pedig szponzorálás jellegű, tehát nem kérünk cserébe
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semmit, "csak" azt, hogy minél jobb szakembereket 
kapjunk az egyetemekről. A program kiterjed a dokto
randusképzésre is.

-  N éhány éve m egjelentek  M agyarországo n  a kon
cessziós szén h id ro gén  kutatással fo gla lk o zó  tár
saságok és kutatási k o ncessziókat vásároltak. 
Nem  zavarják  egym ás tevékenységét?

A koncessziós társaságokkal a rendszeres kapcsolat- 
tartáson túl együttműködési megállapodásunk is van. 
így együtt kutattunk az Occidentállal és részben a 
Mobillal. Többszöri kísérlet után körvonalazódik egy 
közös projekt a Coastallal, a Blue Starral pedig meg
állapodást kötöttünk a marcali részterületük MÓL Rt. 
által finanszírozott kutatására.

-  A z Ön elő d je ezen  a  p o szto n  B a rd ó cz  B éla  volt, 
akinek  a n ev éh ez  sok ered m én y es kutatás irá n y í
tása fű z ő d ik . M ilyen beosztásban dolgozik  m ost 
B a rd ó cz  ú r?

Bardócz Bélának közvetlen helyettese voltam a koráb
biakban és rengeteget tanultam tőle. Jelenleg a MÓL Rt. 
hazai és külföldi kutatási tevékenységének legmaga
sabb szintű szakmai felügyeletét látja el.

- M ost a  beszélgetés vége f e l é  k érem , hogy m ondjon  
néhány szót szakm ai p á ly a fu tá sá ró l?

Szakmai pályafutásom alatt végigjártam az ország 
nagy kutatási területeit: Szegeden kezdtem, Egerben 
folytattam, aztán Nagykanizsa következett és így most 
Budapest. Ez alatt az időszak alatt - amelyet tervezni sem 
lehetett volna jobban- úgyhiszem lehetőségem nyílt a 
szénhidrogén kutatás teljes spektrumának megisme
résére.

-  B o k o r ú r, köszönöm  a beszélgetést.
(Unica)

Tájékoztatjuk Tisztelt O lvasóinkat, h o g y  a 

M agyar G eológiai Szolgálat 1998 . d e cem b er 9-én 10 ó ra i  

kezdettel megrendezi a földtani kutatással foglalkozó 

VÁLLALKOZÓK 3. FÓRUMÁT

melyre minden vállalkozót tisztelettel meghívunk.

Helyszín: Magyar Állami Földtani Intézet Díszterme 
Budapest XIV. Stefánia út 14.

Molnár Ferenc 1986-ban okleveles geológusként vég
zett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettu
dományi Karán. Azóta az ELTE TTK Ásványtani Tan
székén ércgenetikai és ásványtani kutatásokat folytat a 
hasonló jellegű oktatási tevékenysége mellett. Jelenleg 
az Ásványtani Tanszék adjunktusa. PhD fokozatát a 
Tokaji-hegység ércesedéseinek genetikájáról írt dolgo
zatával 1994-ben szerezte meg. 1994 óta a következő 
nemzetközi projektekben vesz részt kutatóként, illetve 
témavezetőként:

- a Sudbury Szerkezet (Ontario, Canada) hidroter- 
más platinafém ércesedéseinek genetikája;

- vulkanogén masszív szulfid telepek szubvulkáni 
kapcsolatainak feltárása (Noranda, Richard Lake, 
Omán);

- Japán és Magyarország epitermás nemesfém te
lepeinek összehasonlító vizsgálata;

- Copiapo (Chile) körzetében megjelenő teléres 
ércesedések genetikája;

- a Kárpátok metallogéniájának lemeztektonikai 
aspektusai.

1997 októbere óta kutatómunkáját a Carleton Egye
tem Földtudományi Tanszékén (Ottawa, Kanada) a 
NATO támogatásával, David H. Watkinson professzor
ral együttműködve folytatja. A jelenlegi kutatómunka fő 
témái a különböző földtani környezetben megjelenő 
nemesfém ércesedések genetikai modelljeinek ponto
sítása köré csoportosul. Ezek közül az egyik kiemelt 
jelentőségű téma a Sudbury Szerkezethez kötődik, 
melynek első eredményei az Economic Geology legu
tóbbi számában kerültek publikálásra. Ezek az eredmé
nyek arra utalnak, hogy a magmás-szegregációs Cu-Ni- 
platinafém ércesedések klasszikus lelőhelyének számí
tó Sudbury területen hidrotermás folyamatok is sze
repet játszottak a réteges intrúzió mellékkőzetbe kifutó 
teléres megjelenésű ércesedések kialakulásában. Ezek 
az ércesedések nagy jelentőséggel bírnak, mivel pla
tinafém-, réz- és aranytartalmuk a többszöröse a szeg
regációs masszív szulfid testekben megjelenő, elsősor
ban a nikkel tartalom miatt bányászott érctípusokhoz 
képest. A kutatómunka következő fázisában magyar- 
országi epitermás aranyércesedések stabilizotópos 
vizsgálatára kerül sor a Japán Geológiai Szolgálat labo
ratóriumaiban.

A szerk esztőbizottság tájék oztatója  a  cik k író k  szám ára

A szerkesztés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk a szerkesztés irányelveiről:
- A cikkeket a felelős szerkesztőnek vagy a rovatvezetőnek kell megküldeni

FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. ZELENKA TIBOR tel: 267-1433
GEOJOG: Dr. HÁMOR TAMÁS tel: 220-6193
KUTATÁS: Dr. ZELENKA TIBOR tel: 267-1433
CÉGMUSTRA: Dr. TÓTH CSABA tel: 363-7438

Fax: (1) 251-1759 Levelezésicím: 1143 Budapest, Stefánia út 14 
Postacím: 1440 Budapest, POB 17.

- A cikkek maximális terjedelme 4 - 6 gépelt oldal ábrákkal együtt.
- A cikkekhez minél több ábrát, fényképet és térképet kérünk A4-nél nem nagyobb méretben scannelhetó formában.
- A cikkeket bármilyen számítógépes szövegszerkesztő formátumban fogadni tudjuk. Gépelést és az ábrák elkészítését a szerkesztőség 

nem vállalja.
- A beérkezett cikkek megjelenéséről és megjelenési sorrendjéről a szerkesztőbizottság dönt a beérkezés időpontjának figyelembevéte

lével. A cikk várható megjelenési idejéről tájékoztatjuk a szerzőt.
- A cikkek tartalmáért a felelősség a szerzőt terheli.

- A lapban lehetőség van reklám és hirdetés megjelentetésére, bővebb felvilágosítás a szerkesztőségünktől kapható.
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Fájdalmas szívvel vettünk búcsút az Érdi temetőben 
1998. július 30-án geofizikus kollegánktól, Bán Istvántól. 
Pista 1983. óta dolgozott az ELGI-ben. Szűkebb szak
területe a mélyfúrási geofizika volt. Első perctől kezdve 
bekapcsolódott a digitális terepi műszerfejlesztés akkor 

még úttörő munkájába. Mivel értett a gépi kódú programozáshoz, a számítógép-vezérelt karotázs-berendezések 
rendszerprogramozója volt. Később is a kvantitatív karotázs kiértékeléssel foglalkozott. Szerette szakmáját, lelke
sen vett részt a terepi munkákban is. A környező országokban többször volt alkalma bemutató mérések során öreg
bíteni az ELGI hírnevét. 1991-ben részt vett az ELGI uránkutató expedíciójában Iránban, vízkutató fúrások vizs
gálatában Líbiában. Kísérleti méréseket végzett érckutató fúrásokban Albániában. Közvetlen modorának és barát- 
kozásra való nyitottságának köszönhetően országon belül és országon kívül is sokan ismerték és szerették.

Tragikus hirtelenségű halálos balesete - amely a legutolsó külföldi kiküldetése során érte - nagyon megrázott 
bennünket, közvetlen munkatársait. Az ELGI saját halottjának tekintette.

1998. augusztus 4-én váratlanul eltávozott közülünk 
Fekete Ágnes geológus, főtanácsos. Halálával a Magyar 
Geológiai Szolgálat a szó igazi értelmében a közt szolgáló 
munkatársát vesztette el.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettu
dományi Karán szerzett geológus diplomát, 1971-ben. A következő évtizedet gyakornokként, majd tanárse
gédként az egyetem Kőzettan-Geokémiai tanszékén töltötte. Tíz egymást követő évfolyam geológus és földrajz 
tanárszakos hallgatóinak évközi laboratóriumi és nyári terepgyakorlatait vezette.

1982-ben a Bauxitkutató Vállalatnál helyezkedett el. Felvételező geológusként kutatófúrások anyagainak terepi 
feldolgozását végezte. 1985-től a Magyar Állami Földtani Intézet Bauxitföldtani osztályán folytatta munkáját. Az 
Országos Földtani és Geofizikai Adattárban megtalálható jelentések a Bakonyban, a Gerecsében, a Villányi 
hegységben végzett kutatásokhoz kapcsolódó munkáiról egyaránt beszámolnak. 1991-ben lett az Információs 
Iroda munkatársa, ekkor került közvetlen kapcsolatba azokkal a kollégáival, akikkel utolsó munkában töltött 
napjáig együtt dolgozott.

1994 január elsejétől, a Magyar Geológiai Szolgálat megalakulásától volt annak munkatársa és egyik kiemelten 
fontos feladatunkat, az ásványi nyersanyag konceszsziókhoz kapcsolódó adatszolgáltatást végezte. Jelentős mun
kát végzett szakmai adatbázisaink fejlesztése terén is. Emellett nemzetközi projektek titkári feladatait látta el, részt 
vett nemzetközi rendezvények szervezésében.

Szakmai pályafutása során változó körülmények között, nagyön eltérő feladatokban kellett helytállnia. Az 
oktató munka, a terepi geológus munkája, az intézeti kutató munka, az információs tevékenység, konferenciák 
szervezése mind-mind más embert kíván.

Váratlan halála mindnyájunkat megrendített. így már csak őrizhetjük, és megőrizzük pótolhatatlan munka
társunk, kedves barátunk emlékét. Temetése szülővárosában a Tolna megyei Mözsön volt. A Magyar Geológiai 
Szolgálat saját halottjának tekintette.

1998. szeptember 7-én, hétfőn kaptuk a döbbenetes 
hírt, hogy 4-én váratlanul elhunyt dr. Bohn Péter geo
lógus a földtani tudomány kandidátusa, a Magyar Állami 
Földtani Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadója. 
Bohn Péter 1937. szeptember 14-én Budapesten szüle

tett. 1962-ben szerzett geológusi diplomát az ELTE Természettudományi karán. Az egyetem elvégzése után a MÁFI- 
ban helyezkedett el, ahol a Bakony hegység földtani térképezésén kezdett dolgozni, majd hamarosan kinevezték az 
intézet tudományos titkárává. 1965-től a Távlati Kutatási Csoportot vezette, majd az Adattári Osztály és a Perspek
tivikus Kutatási Osztály vezetői teendőit látta el. Ekkor kezdett hozzá a magyarországi mélyfúrások alapadatait tar
talmazó, évente megjelenő kötet-sorozat összeállításához.

1968. decemberében helyezték át a Központi Földtani Hivatalhoz, ahol előbb osztályvezetői, majd főosz
tályvezetői tisztet töltött be. Államigazgatási feladatai mellett azonban a tudományos kutatásról sem mondott le. 
1977-ben védte meg a Keszthelyi-hegység komplex regionális földtanával foglakozó kandidátusi disszertációját. 
Továbbra is közreműködött a mélyfúrási alapadatokat tartalmazó kötetetek összeállításában. Úttörő munkát 
végzett magyarországi környezetföldtani kutatások módszertani és gyakorlati megalapozása területén. Tudo
mányos munkássága eredményeiről több kötet, monográfia illetve cikk tesz tanúságot. 1989-ben az intézet 
kérésére ismét visszakerül a MÁFI-ba, ahol a környezetföldtani kutatások szervezésével bízzák meg. Megalakítója 
és első vezetője az intézet Környezetföldtani osztályának. Vezetői megbízásának lejártával, 1993-tól tudományos 
tanácsadóként vett részt a környezetföldtani kutatásokban.

Szakmai és tudományos tevékenyégét aktív életpályája során több kitüntetéssel ismerték el. Tapasztalatait, 
tudományos eredményeit a jelentős számú publikációi mellett az egyetemi oktatás keretében adta át a fiata
loknak. Tevékenyen részt vett a szakmai társadalmi életet összefogó Magyarhoni Földtani Társulat munkájában, 
tagként, a Gazdaságföldtani Szakosztály elnökeként, majd a Választmány tagjaként.

Nem egész egy évvel ezelőtti nyugállományba vonulásakor még ismertette terveit, melyeket a hivatali kötött
ségei alól felszabadultan mindenáron el szeretett volna végezni. Sajnos ezekre már nem került, nem kerülhetett 
sor. A Magyar Geológiai Szolgálat saját halottjának tekintette.
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T EV EK EN YSEG I KORUNK
Bányászat területén: ■ aknák tárók kihajtása

külszíni, felszín alatti, víz alatti és sújtólég 
veszélyes köfhyezéllm.

Mélyépítés területén: - pincék, támfalak mélyvezetésű

■ csatornák építése.
tatások: ■ teljes körű tervezői háttér biztosítása, 

- komplett pályázati dokumentációk összeállítása.

ária u. támfal

Fazekasboda, magastámfal

V illány, B o rm ú z eu m
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