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ELÕSZÓ
ELÕSZÓ

Mélységes mély a múltnak kútja. A magyar bauxitkutatás története száz évnél is mélyebbre nyúlik. Harmadfél-ezer-
nél több "egység": kéz/gépiratos terv, jelentés (köztük számos sok száz oldalas), értekezés tartalmaz fontos adato-
kat, kisebb-nagyobb történeti összefoglalásokat. Számos cikk, néhány könyvrészlet, illetve kisebb könyv is született 
e tárgyban. Több terület kutatástörténetének megírása ma is feladat. A történések egységes szemléletû összefogla-
lása pedig végképp nem történt meg. 

Ilyen, összefoglaló mû készítésére tett javaslatot Vízy Béla, a Magyar Alumíniumipari Tröszt/ Hungalu volt fõgeo-
lógusa 2003-ban. A gondolatrendezõ-megbeszélésen az elmúlt évtizedek bauxitkutatói szép számmal jöttek össze 
hívására. Javaslatára a tervezett magyar bauxitkutatás-történet könyv szerkesztõi feladatainak ellátására jelen sorok 
íróját fogadták el a jelen lévõk. Írások azonban nem születtek. 

E gondolatkörben született a "Szent György Napi Bauxit Találkozóra" vonatkozó javaslatom. A gondolatot 
Bárdossy György, az MTA rendes tagja, Széchenyi Díjas, a magyar és a nemzetközi "bauxitológia" doayenje 2005. 
évi õszi 80. születésnapja inicializálta. Ezért került a rendezvény a György nap utáni elsõ lehetséges napra. 

Szervezés közben derült ki, hogy ez év egyben több bauxitos kollégánk (Hõriszt Gy., Szantner F., Vizy B) 
aranydiplomájának éve is. Tekintve, hogy nem lehet minden évben ilyen természetû nagy rendezvényt összehozni, 
az elõzõ (SSzzaabbóó EE..,, KKáárroollyy GGyy..) és a következõ évi (DDuuddiicchh EE..) aranydiplomásaink névsorával bõvítettük az ünnepel-
tek névsorát. A találkozó az OMM Alumíniumipari Múzeuma és a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti 
Szakosztálya égisze alatt került megrendezésre, az Országos Mûszaki Múzeum fõigazgatójának hatékony támogatá-
sával. A "jelenléti ív" tanúsága szerint hetven-egynéhányan vettünk részt. Sajnálatunkra a névhordó ünnepelt más 
irányú elfoglaltsága miatt rendezvényünkön nem vett részt. Megdöbbenéssel értesültünk, hogy volt, aki mintegy 38 
évi meghatározó bauxitkutatási részvétel után nem kívánt jelen lenni. S voltak, akik "igazoltan" voltak (köztük töb-
ben örökre) távol. Köztünk volt viszont szinte minden ELTE-n végzett geológus bauxitföldtan oktatója: Végh 
Sándorné emerita professzor, aki éppen a gerecsei bauxit-eredményekért (Eocén Program) kapott Állami Díjat. 

A Magyar Geológiai Szolgálat fõigazgatója, Farkas István, hozzászólásában támogatásáról biztosította javaslato-
mat, miszerint a konferencia szakmai anyaga a "Földtani Kutatás" c. szaklapban, annak különszámaként jelenjen 
meg. Tekintve, hogy a "Földtani Kutatás" két korábbi füzete (1985. 4., illetve a 2002. 1. száma) is "bauxitos szám", a 
jelen /kettõs/ szám a harmadik, amely a bauxitkutatásnak-bányászatnak lett szentelve. 

Minden elõadót, minden szerzõt arra kértem, hogy ne szûk értelemben vett kutatás-történetet, hanem inkább 
megismerés-történetet írjon. Terjedelmi okokból irodalomjegyzéket nem, legfeljebb szövegbe épített hivatkozásokat 
tartalmaznak az írások. Sajnos nem mindenkitõl kaptuk meg elõadásának szerkesztett szövegét. Bár nem volt elõ-
adó – kérésemre – Rezessy Géza vállalta a gerecsei nyersanyag-kutatások geofizika-történetének megírását. 

Azt hiszem, mondhatjuk: megerõsödött a "magyar bauxittörténet" megírása iránti szerzõi szándék. Reményemet 
fejezem ki, hogy az "erõpróba" a hiányzó részek megírására s egybeforrasztására ösztönöz mindannyiunkat. 

Tóth Álmos 
a MAT/Hungalu volt kutatási fõgeológusa 

e lapszám szerkesztõje 
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A FÚRÁS SZEREPE A MAGYARORSZÁGIA FÚRÁS SZEREPE A MAGYARORSZÁGI

BAUXITKUTATÁSBANBAUXITKUTATÁSBAN

Károly Gyula, Szakály Áron, Vizy Béla 

Az ásványi nyersanyagok megismerésének és felméré-
sének legáltalánosabb, legmegbízhatóbb, ugyanekkor 
legköltségesebb módja a fúrásos kutatás. A szilárd ásvá-
nyi nyersanyagok– köztük a bauxit– felismerése termé-
szetesen elõször a földtani bejárásokkor, felvételezé-
sekkor a külszíni kibúvásokban történt, ahol kutatóak-
nák, kutatóárkok lejtõsaknák létesítésével, az innen tör-
ténõ mintavétellel becsülték meg annak mennyiségét és 
minõségét. Így történt ez a bauxitkutatás kezdeti idõ-
szakában is, azonban ennek a módszernek az érc mély-
ség felé terjedése és fedettsége miatt korlátai voltak, így 
elég hamar sor került fúrások alkalmazására is. Elõször 
csak kézifúrásokkal kutattak, majd a mélység felé terje-
dõ kutatások és a technika fejlõdése egyre inkább szük-
ségessé, illetve lehetõvé tette a gépi mélyfúrások alkal-
mazását. 

A fúrási tevékenységgel való önálló foglalkozást az te-
szi indokolttá, hogy a kutatás költségeinek túlnyomó 
hányadát a fúrásos kivitelezés jelenti. Ez az arány a fú-
rásos kutatás legjobban dokumentált 1950 és 1990 kö-
zötti idõszakában a teljes bauxitkutatási ráfordítás 80%-
át tette ki. 

1. ábra. A kutatási ráfordítás megoszlása 1950-1990 között.
Egyéb: anyagvizsgálat, geodézia, kutatás-elõkészítés és földtani 

értékelés 

Ennek alapján kimondható, hogy: 
�a bauxitkutatás egészének sikeressége és gazdasá-

gossága a fúrási munka szervezettségétõl, mûszaki 
felkészültségétõl, termelékenységétõl alapvetõn 
függ; 

�az alkalmazott fúróberendezések és a hozzájuk il-
leszthetõ technológiák döntõ módon határozzák meg 
a "termék", a fúrási adatok, a kõzetminták és a furat-
ban elvégezhetõ egyéb vizsgálatok minõségét, így a 
bauxit elhelyezkedésére, mennyiségére, minõségére, 
bányászati lehetõségeire vonatkozó adatok megbíz-
hatóságát. 
Hazánkban az 1920-as évek közepéig aknázással, ár-

kolással és csigafejû és kanalas kézifúrásokkal végeztek 
kutatásokat az Erdélyi középhegységben Királyerdõ kör-
nyékén, a Dunántúli Középhegységben Gánt, Isztimér, 
Halimba, Szõc, Bakonyszentlászló, Eplény, Alsópere, 
Szár, Nyirád, térségében. Az elsõ nagyobb koncentrált-
ságú fúrásos kutatást Gánton végezték eleinte hagyo-
mányos kézifúrásokkal, majd 1926-tól kézi meghajtású 
Crälius rendszerû fúrógépekkel.. 1927-tõl fokozatosan 
álltak át a benzinmotoros meghajtású Crälius fúrásokra. 

Az 1930-as évektõl kiterjedtebbé vált a gépi mélyfúrá-
sos kutatás is. Gánt mellett Nyirádon, Alsóperén, Har-
sányhegyen, Nézsán, majd Halimbán és Kincsesbányán 
folytak nagyobb mértékû fúrási munkálatok. A II. világ-
háború végéig lemélyített fúrások mértékére pontos 
adataink nincsenek, de Vadász Elemér 1946. év végén 
készült jelentése támpontot ad erre vonatkozóan. Sze-
rinte "… folyó év március 1-ig összesen 1825 kutatófú-
rást mélyítettünk 53.187 m összmélységgel, amibõl 29m 
átlagos fúrási mélység adódik. "Mivel Vadász Elemér az 
ALUÉRC kutatásainak volt a geológus "gazdája", ez az 
adat a teljes magyarországi bauxittermelés és bauxitku-
tatás 85%-át kitevõ ALUÉRC kutatásaira vonatkozik, így 
eddig az idõpontig összesen mintegy 2300 db fúrás mé-
lyülhetett 60 km hosszban, 26 m-es átlagmélységgel. 

A világháború befejezését követõen visszaesett a ba-
uxittermelés, így a vállalatok csak olyan mértékû kuta-
tást végeztek, amellyel a közvetlen termelési feladatai-
kat el tudták látni. 1950-ig kismértékû fúrásos kutatást 
csak Gánton /Harasztos, Meleges, Bagolyhegy/, 
Kincsesbányán/ Bitó I., Kincses- József I., Rákhegy/, va-
lamint Nyirádon és Szõcött végeztek. 

Közben lezajlott a bauxitbányák államosítása, meg-
alakult a Magyar- Szovjet Bauxit- Alumínium Rt. és meg-
kezdõdött az alumíniumipar fejlesztése. Ennek kereté-
ben az 1950. február 15-én alapított Bauxitkutató Expe-
díció /Balatonalmádi/ megkezdte a központosított, 
rendszeres, hosszú távú elõrelátással tervezett bauxit-
kutatást. Ettõl az idõponttól áll rendelkezésünkre azon 
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adattömeg és egyéb információ, amelyek alapján nyo-
mon követhetõ és jól értékelhetõ a bauxitkutatás, ezen 
belül a fúrásos kutatás fejlõdése és eredményessége is. 
A 2003. évig terjedõ 54 év szakaszolását a fúrásos kuta-
tás méreteinek, mûszaki fejlõdésének és szervezeti fel-
építésének határpontjai szabták meg: 
a) 1950-59: uralkodóan elhasználódott Crälius fúró-

gépekkel, alacsony termelékenységgel, rossz gépki-
használtsággal, kezdetleges munkakörülmények 
között átlagosan évi 30 km mélyfúrást viteleztek ki. 

b)1960-76: Nagyvolumenû beruházásokkal kiépült a 
vállalati központ és a kutatási telephelyek, új és 
korszerûbb ZIF fúrógéptípussal, a fúrási termelé-
kenység 70%-os növelésével, javuló munkafeltéte-
lek mellett a fúrásmennyiség két és félszeresére 
növekedett. 

c) 1977-90: Újabb fejlesztésekkel, a legkorszerûbb, a 
hazai bauxitkutatási igényekhez jobban simuló 
Wirth gyártmányú fúrógépek beszerzésével és üze-
meltetésével, számos fúrási technológiai fejlesztés-
sel, jobb szervezettséggel, a termelékenység to-
vábbi 25%-os növekedésével a fúrási volumen 
megkétszerezõdött és a földtani igényeket is job-
ban kielégítette. 

d)1991-1995: A gazdasági rendszerváltás, az alumíni-
umipar visszafejlesztése, majd magánosítása kö-
vetkeztében a fúrásos bauxitkutatás az addigi mér-
ték tizedére csökkent és 1995-ben megszûnt addi-
gi önálló szervezete is. 

e) /1996-2003/: A kis mértékben folytatódó fúrásos 
bauxitkutatást a bauxitbánya irányítja, elsõsorban 
a könnyebben kinyerhetõ lelõhelyeken (külfejtések, 
nagyobb bányákhoz csatlakoztatható részterüle-
tek) 
Az 1950-tõl 2003-ig terjedõ idõszakban 3560 km bau-

xitkutató fúrás mélyült le, amivel felmérésre és megku-
tatásra került az ország potenciális bauxitkészletének 
nagy része, összesen 239 Mt földtani bauxitvagyon. 
A kutatás, fúrás túlnyomó része az alumíniumipar finan-
szírozásában (94%) és saját kutatóvállalatának kivitele-
zésében (96%) zajlott le. /1. sz. táblázat/. 

A fúrásos kutatás terjedelmének és produktivitásának 
területi megoszlását 1950-2003 között az alábbi 2. ábra. 
szemlélteti. 

ban a bauxitbányászat bányanyitá-

lalat, Geoprospect Kft./ 1995-ig. 

2. ábra.

3. ábra. 

mutassuk be. 1950 és 1990 között minden fontos adat 
és statisztika rendelkezésünkre állt, 1991-95 között már 
csak részlegesen, 1996-tól pedig csak a legfontosabb 
adatokkal dolgozhattunk. Ezért az egyes táblázatokban 
és értékelésekben más-más idõszak adatait értékelhet-
tük. 

Elõször a bauxitkutatás folyamatát, területét és szer-
vezetét mutatjuk be az állami irányítású alumíniumipar-
ban. Az iparág mindenkori vezetõ szervezete különbözõ 
elõretartású tervekben határozta meg a szükséges fej-
lesztéseket, termelési elõirányzatokat. Ehhez elsõsor-

si, termelési terveihez kellett igazí-
tani a kutatás feladatait. Ez viszony-
lag egyszerû volt, hiszen a bauxitku-
tatás 1950 óta centralizáltan, önál-
ló szervezetben mûködött. /Bauxit-
kutató Expedíció, Bauxitkutató Vál-

1. sz. táblázat. * egyéb szervezet: Országos Földtani Kutatófúró Vállalat, Mecseki 

Ércbányászati Vállalat, Technoexpeort (ukrán fúrócég) 

Az elõzõekbõl látható, hogy az 1950 elõtt mélyült ba-
uxitkutató fúrások mennyisége eltörpül az ezt követõ 
évek mellett. Részben ez, részben pedig az azóta lemé-
lyült fúrások jó dokumentáltsága indokolja, hogy a fúrá-
sos kutatás szerepét és fejlõdését ezen idõszak alapján 

Központja Balatonalmádi volt, fontosabb fúrási bázisait 
a 3. ábrán vázoltuk. Megemlítendõ, hogy a bauxitkuta-
tás és a fúrási munka néhány tekintetben elválik egy-
mástól, mivel a teljes fúrási tevékenység mintegy 9%-a 
más területen került felhasználásra. 

A kutatóvállalat mélyfúrásos munkájával kapcsolatos 
adatokat, mutatókat az alábbi 2. sz. táblázatban foglal-
tuk össze. 
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A vízföldtani kutatás gépidejében szerepel a vízmegfi-
gyelõ fúrások létesítése, felújítása, kútcsoportok kiépí-
tése. Az egyéb fúrások között vannak a bányászati léte-
sítmények /szállító– és légaknák, víztelenítõ fúrt aknák, 
fõvágat-rendszerek/ tervezéséhez és kivitelezéséhez 
szükséges támfúrások, talajmechanikai fúrások és kü-
lönbözõ célú egyéb bérfúrások. 

Mivel ezek a fúrások céljukban, fúrási és furatkiképzé-
si technológiájukban lényegesen különböznek a bauxit-
kutató fúrásoktól, ezért ezekkel itt nem, csak a kutató-
vállalat bauxitkutatási célú fúrásaival foglalkozunk. A 
kutatóvállalat által kivitelezett bauxitkutató fúrások jel-
lemzõ átlagadatait meghatározott kutatási idõszakok-
ban az alábbi 3. táblázat tartalmazza. 

A fúrásos bauxitkutatás rendszerét, telepítési módját, 
gépigényét és technológiáját alapvetõen a földtani is-
meretek megszerzésének követelményei, a kutatás fázi-
sa, a bauxit teleptani típusa és az érctelep mélysége ha-
tározza meg. 
a) AA ffööllddttaannii iissmmeerreetteekk mmeeggsszzeerrzzéésséénneekk iiggéénnyyee.. A fú-

rás célja, hogy megszerezzük az ásványi nyers-
anyag, esetünkben a bauxit elhelyezkedésére, 
mennyiségére, minõségére, a kísérõkõzetekre vo-

fúrást is alkalmazták. Az 1960-76 közötti idõszak-
ban a fedõrétegek 66%-át ezzel a technológiával 
fúrták. A fekükõzetek elõírt magkihozatalának do-
kumentálása kezdetben elég megbízhatatlan volt, 
csak a Wirth gépek és a köteles magmintavevõk al-
kalmazásával sikerült a töredezett – mállott, rossz 
magképességû dolomitból jobb magkihozatalt el-
érni. 
Rendkívül nagy változás következett be a fúrásokban 

végzett megfigyelések, vizsgálatok kiterjedtségében és 
mértékében az 1970-es évektõl. Míg kezdetben például 
a vizsgálatok csak a furatban mért víz /iszap-/ szintek 
mérésére és eseti karotázsmérésekre terjedtek ki, addig 
késõbb a bauxitkutató célú fúrásokban sok esetben víz-
nyeletést is végeztek, majd a legnagyobb változást a 
geofizikai furatszelvényezés folyamatos bõvítése jelen-
tette. Ez nagymértékben pontosította a fúrási adatokat 
/a teljesszelvényû és a maghiányos szakaszok kõzetmi-
nõségének meghatározása, rétegváltozások helyének 
ellenõrzése stb./, de kedvezõtlenül befolyásolta a fúrási 
termelékenységet. A különbözõ megfigyelések, vizsgála-
tok kiterjesztése a fúrási gépidõben való arányuk ugrás-
szerû, 10%-os növekedésével járt. 

2. sz. táblázat. 

natkozó azon ismereteket, amelyek alap-
ján dönteni lehet a bányanyitásról, a bá-
nyaépítés és mûvelés módjáról. A rétegha-
tárok helyzetének pontos meghatározásán 
túl elsõdleges igény a megfelelõ mértékû 
magkihozatal elérése. A bauxitból minden 
körülmények között biztosítani kellett a 
minimálisan elõírt 96%-os mértéket, ennek 
hiányában az ércet ismételten harántolni 
kellett /új fúrás vagy terelés/. Lazább elõ-
írások vonatkoztak a fedõ – és fekükõze-
tek magkihozatalára, de a földtani elõírá-
sokon túl az 1968-ban bevezetett maxi-
mált árforma is ösztönzött a jobb minõsé-
gi munkára, a minél magasabb magkihoza-
tali arány elérésére. Közben nyilvánvalóvá 
vált, hogy egyes területeken a részletes fá-
zisú fúrásoknál felesleges a fedõkõzeteket 
végig magfúrással mélyíteni, ezért az 1960-
as évektõl már sok helyen a kedvezõbb 
termelékenységû, olcsóbb teljesszelvényû 3. sz. táblázat.
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b)AA kkuuttaattááss ffáázziissaa.. A bauxitlelõhelyek, majd az egyes 
bauxittelepek megismerésének folyamatában a ku-
tatás indokoltságát a földtani hatóság kutatáster-
vezési és jóváhagyási rendszere biztosította. Ennek 
keretében az egyes kutatási fázisok végrehajtására 
földtani kutatási programok készültek, melyek jó-
váhagyását követõen lehetett a kutatást megkez-
deni s végrehajtani. A bauxitkutatás fázisai: 
EEllõõkkéésszzííttõõ kkuuttaattááss a bauxitlelõhelyek lehetõségeinek 

kimutatásához és a becsülhetõ reménybeli bauxitva-
gyon megállapításához szükséges tevékenység. Ez a fá-
zis az 1970-es évek elsõ felétõl különült el a földtani 
alapkutatástól és az alkalmazott nyersanyagkutatás ad-
digi szokásos felderítõ fázisától. 

FFeellddeerrííttõõ kkuuttaattááss:: a bauxitlelõhely meglétének kimu-
tatására, a nyersanyag megközelítõ elterjedésének, tele-
pülési helyzetének meghatározására irányult. 

EEllõõzzeetteess kkuuttaattáássnnaakk a bauxitkutatásban nem volt 
meghatározó jelentõsége, célja a részletes fázisával kö-
zel azonos volt, így a bauxitkutatási fázisok bevezetését 
követõen rövidesen megszûnt különálló nyilvántartása 
is. 

RRéésszzlleetteess kkuuttaattááss a bauxit mennyiségének, minõségé-
nek, a lelõhely, a telepek bányaföldtani viszonyainak 
olyan részletességû megismerésére irányult, amely ele-
gendõ volt a bánya tervezéséhez és kivitelezéséhez. 

KKiieeggéésszzííttõõ //ppóótt// kkuuttaattáássrra akkor volt szükség, ha a jó-
váhagyott készletû, bányatelekkel lefedett bauxittele-
pen a tervezés, illetve a bányaépítés biztonsága megkí-
vánta a bauxittelep vagy környezete pontosabb megis-
merését. 
c) AA bbaauuxxiitt tteelleeppüüllééssii ffoorrmmááii.. A fúrások telepítési 

módját meghatározó tényezõk közül a legfonto-
sabb a bauxittelep várható horizontális és vertiká-
lis mérete, formája és lehatárolhatósága. Mindeze-
ket a fekü morfológiája határozza meg. A bauxitfú-
rások telepítési rendszerét leginkább befolyásoló 
települési formák. Ezek: 
RRéétteeggsszzeerrûû tteelleep a nagyobb kiterjedésû, a fekü kiter-

jedt mélyedésében helyet foglaló, így viszonylag homo-
gén vastagságú érctest. Ilyenek Halimba, Kincsesbánya, 
Nagyegyháza, Mány bauxittelepei. 

AA lleennccssééss tteelleepp kis vagy közepes kiterjedésû, kerek-
ded, ovális vagy elnyúlt alakú. Az érctest vastagsága ál-
talában 20 m-ig terjed, teleptípus a Dunántúli-közép-
hegységben általánosan elterjedt, legtipikusabb formái 
Nyirádon találhatók. 

TTööbbrrööss tteelleeppeekk a kis horizontális kiterjedésû, nagyobb 
vastagságú, felülnézetben izometrikus vagy kissé elnyúlt 
bauxittestek. Változatai lehetnek a töbrös-árkos és a ka-
nyonszerû bauxittelepek. Típusterülete Iharkút. 

TTöörréésseess–– áárrkkooss tteelleepp,, ahol a bauxit felhalmozódásá-
ban döntõ szerep volt a preformáló tektonikus árkok-
nak. Az árkok alapterülete kicsi vagy közepes, az érc le-
határolódása éles. Az árkokban települt bauxit általában 
25-30 m-nél nagyobb. Jellegzetes területei Fenyõfõ és 
Bakonyoszlop. 
d,AA bbaauuxxiitttteelleepp vváárrhhaattóó mmééllyyssééggee.. A mélység is befo-

lyásolja a fúrások telepítési sûrûségét. Ebben az 
esetben, gazdaságossági optimum számítással le-

het eldönteni, hogy milyen mélységtartományig ér-
demes felszínrõl mélyítendõ fúrásokkal végezni a 
kutatást és milyen mélységhatár alatt célszerû ki-
váltani a drágább felszíni fúrásokat a létesítendõ 
bányatérségekbõl kivitelezhetõ fúrásokkal. Termé-
szetesen ennek határt szab a bauxittelep megisme-
résének olyan mértékû megbízhatósága, amely 
nem veszélyezteti a bányatervezés biztonságát. 
Az elõzõkben vázolt szempontok figyelembevételével 

a bauxitkutatásban a kutatófúrások telepítésést a kö-
vetkezõ rendszerekben végezték: 
�a pontszerû telepítés 
�a szabályos fúrástelepítés 
�a szelvénymenti telepítés 
�a hálózatos telepítés: ezen belül lehet négyzetes, 

téglalapalakú és levélborítékszerû telepítési mód. 
Pontszerû telepítést alkalmaztak a földtani alapkuta-

tásnál, az elõkészítõ kutatásnál, esetenként a felderítõ 
kutatási fázis egyes fúrásainak elhelyezésénél. Ezekben 
az esetekben még nem ismert a bauxit várható telepü-
lési formája, mélysége. A szabályostól eltérõ, pontszerû 
fúrástelepítést volt célszerû alkalmazni egyes teleptípu-
sok /töbrös, töréses-árkos/ lehatárolásnál is. 

Szelvénymenti fúrástelepítést alkalmaztak egyes bau-
xitot harántolt felderítõ fúrás esetében a teleptípus 
megismerése, a telep elhelyezkedése, így a várható ba-
uxitvagyon becslése érdekében. 

Hálózatos fúrástelepítés volt a bauxitkutatás legálta-
lánosabban alkalmazott kutatási módszere. A változa-
tok közül elsõsorban a négyzetes és levélboríték alakú 
telepítést alkalmazták részlegesen a felderítõ, általáno-
san az elõzetes – részletes kutatási fázisban. A hálózat 
sûrûségét a kutatási fázis, a teleptani típus és a mélység 
döntötte el. Így a 200 x 200 m-es és 100 x 100 m-es fú-
rási sûrûséget a felderítõ és elõzetes fázisban rétegsze-
rû telepek esetében, kisebb sûrûséget 100 x 100 m, 50 x 
50 m, 25 x 25 m az elõzetes-részletes kutatási fázisban 
alkalmazták, amelyeket szükség esetén levélborítékszerû 
alakzatban sûrítettek. A nagyobb fúrási sûrûségre a len-
csés, töbrös és töréses-árkos telepeknél volt szükség. 

A fúrási munka gazdaságosságát elsõsorban a fúrás 
termelékenysége szabja meg. A földtani követelmények 
meghatározottságán túlmenõen a termelékenységet 
még lényegesen befolyásoló tényezõk: 
�a kõzetek fúrhatósága, 
�a fúrási munka koncentráltsága, 
�az eszköz– /fúrógép, jármû, szerszámgépek, iroda, 

mûhely és szociális létesítmények /anyag/ öblítõkö-
zeg, öblítõiszap alapanyag, cement, alkatrész, fúrási 
szerszám, rudazat, béléscsõ stb. /és szakember ellá-
tottság, 

�az idõjárási és terepviszonyok. 
Mindezek mellett elsõdleges szerepe azonban az al-

kalmazott fúróberendezés típusnak / gép, motor, szi-
vattyú, árboc stb./ és a fúrógépek lehetõségeit legjob-
ban kihasználó fúrási technológiának volt. Már a géptí-
pusok kiválasztása is igazodott a földtani igényekhez, 
adottságokhoz, telepítési viszonyokhoz, folyamatos 
korszerûsítésük, kiegészítõ berendezésekkel való ellá-
tottságuk pedig azt a célt is szolgálta, hogy javuljon a fú-
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rás termelékenysége, a földtani adatszerzés minõsége 
és csökkenjen a fúrás fajlagos költsége. 

Alábbiakban vázlatosan áttekintjük az alkalmazott fú-
róberendezések és technológiák fejlõdését: 
�a Crälius rendszerû gépi magfúrás / 1930-as évektõl 

1961-ig/. Fõbb jellemzõi: orsós rendszerû mechanikus 
elõtolás, forgatva mûködés, kisteljesítményû meghaj-
tás és iszapellátás, közcsavaros fúrócsõ, szimplafalu 
magcsõ, vastagajkú keményfémbetétes korona, vizes 
és szilárdanyagú öblítési rendszer. 

�a ZIF fúrógépek /1956-1987/. Jellemzõk: Hidraulikus-
orsós elõtolás nagyobb teljesítményû meghajtás és 
iszap-öblítés, a légöblítés bevezetése, növekvõ fordu-
latszám, nagyszilárdságú kapcsolós fúrórudazat, dup-
lafalú magcsõ, keményfémbetétes, majd gyémántbe-
tétes koronák. 

�a Wirth gyártmányú fúrógépek /1971-tõl/. Jellemzõi: 
hidraulikus meghajtás és elõtolás, hosszabb elõtolás 
/3-6 m/, fokozatmentes forgatási sebesség, nagy 
meghajtó és öblítési teljesítmény, dupla– és triplafalu 
magcsövek, vízsugárszivattyús magcsõ, gyémánt és 
mûgyémántbetétes koronák túlsúlya, kemény kõze-
tekhez fúrókalapács, lágy kõzetekhez vágóélû fúrófe-
jek alkalmazása, gépesített fúrócsõ beemelés és ki-
fektetés, hidraulikus fúróárbóc álltás és döntés, köte-
les magmintavétel, hidraulikus magfogószerkezet, szi-
lárdanyagmentes öblítõfolyadék, levegõöblítés elter-
jedése stb. 

A 4. ábrán követhetõ a különbözõ fúrógéptípusokhoz 
tartozó fúrási termelékenység alakulása. A termelékeny-
ség jelentõs emelkedése mellett magasabb lett a magki-
hozatal, továbbá a fúrási idõ 10%-al nagyobb hányadát 
hasznosították a furatban végzett megfigyelésekre: 
karotázs vizsgálatok, vízszintmérések, nyeletések stb. 

Összefoglalva: a sikeres bauxitkutatás egyik legfonto-
sabb tényezõje volt a fúrásos kutatás kivitelezésének 
magas színvonalú, mindig a nemzetközi élvonalat köve-
tõ megoldása a fúrógép típusok kiválasztásától kezdve, 
az üzemeltetésen át, a korszerû fúrási technológiák al-
kalmazásáig. Mindezeket egy kiváló szakemberekbõl ál-
ló – többségükben a vállalatnál "nevelkedett" – gárda 
irányította, fejlesztette és végezte. 

4. ábra. 

AZ ANYAGVIZSGÁLAT TÖRTÉNETEAZ ANYAGVIZSGÁLAT TÖRTÉNETE

A BAUXITKUTATÓ VÁLLALATNÁLA BAUXITKUTATÓ VÁLLALATNÁL

Dudich Endre, Kovács Árpád, Siklósi Lajosné, Szekér Zoltán, Tóth Kálmán 

BEVEZETÉS 

Az 1960-as éveket megelõzõen Gánton, Iszkaszent-
györgyön és Halimbán a bauxitbányánál mûködött la-
boratórium Ezek végezték a bauxittérfogatsúly-megha-
tározást is A kutatófúrások bauxitmintáinak vegyelem-
zése pedig Budapesten történt, a Fémipari Kutató Inté-
zetben (FKI) és a Kelenföldi Vegyészeti Gyárban Ásvány-
tani vizsgálatok a Veszprémi Vegyipari Egyetem és a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetemen készültek 

A bauxit fõ alkotóinak (Al, Si, Fe, Ti) regionális elosz-
lását és geokémiai korrelációit (kapcsolódásait) 
Bárdossy György tanulmányozta, számolta ki és publi-
kálta 

A KEZDET 

A Bauxitkutató Vállalatnál az anyagvizsgálati tevé-
kenység 1962-ben, a balatonalmádi vasútállomás egy 
toldalék-helyiségében kezdõdött meg (Karbonáttar-
talom, ezen belül a dolomit részaránya, szemcsenagysá-
gi-eloszlási vizsgálatok, nagyforaminifera-határozás, 
majd törési kísérletek az elemzéshez legkedvezõbb 
szemcsenagyság megállapítására) 

A KÖZPONTI ANYAGVIZSGÁLÓ 
LABORATÓRIUM 

1963-ban megszületett az elhatározás, hogy a BKV 
Budatavára tervezett új székházában létesüljön labora-
tórium is A szakmai tervezésre és a kivitelezés felügye-
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lésére Dudich Endre kapott megbízást Ehhez és a vizs-
gálati módszerek elsajátításához, gyakorlati alkalmazá-
sához a FKI szakembereitõl kaptunk felbecsülhetetlen 
értékû segítséget (Kocsis Tivadar és Kocsis Tivadarné, 
Magyarosy István, Papp Elemér, Posgay Györgyné, Soly-
már Károly) Köszönet érte. 

1965 október 7-re készült el az épület földszintjének 
és I emeletének jobbszárnyát elfoglaló laboratórium, hi-
vatalos nevén a Földtani Fõosztály Anyagvizsgáló Osz-
tálya, Földtani, Vegyészeti és Mûszeres részleggel (Ké-
sõbb ez Fotodokumentációs részleggel egészült ki) Lét-
száma 1966 elején 12 fõ volt, ugyanazon év végén pedig 
már 21 A továbbiakban a létszám e körül ingadozott, lé-
nyegesen nem változott. 

A Földtani részleg 

Tóth Kálmán vezetésével ásvány-kõzettani és õslény-
tani vizsgálatokat végzett, a bauxiton kívül a fedõ és fe-
kü képzõdmények mintáin is. Ezek a következõk voltak: 
�szabad szemmel és mikroszkópon át nézve, több-

nyire vékonycsiszolatból készített kõzetleirás, 
�a karbonáttartalom és a sósavban oldhatatlan mara-

dék mennyiségének meghatározása, 
�szemcsenagyság-eloszlási, mikromineralógiai és kõ-

zetszöveti vizsgálatok, 
�különféle õsmaradványok meghatározása (kis-és 

nagyforaminiferák, nannoplankton, kovamoszatok és 
kagylók-csigák) 
Mindezek alapján jó közelítéssel rekonstruálni lehe-

tett a egykori környezeti viszonyokat. E vizsgálatok elsa-
játításához és helyes kiértékeléséhez is számos külsõ 
szakembertõl kaptunk nélkülözhetetlen, ezúton is hálá-
sa nyugtázott segítséget (Bartha Ferenc, Báldiné Beke 
Mária, Hajós Márta, Kecskeméti Tibor, Kopek Gábor, 
Oravecz János, Oraveczné Scheffer Anna). 

A Vegyészeti Részleg 

Szekér Zoltán, majd Horváth István (+) vezetésével fõ 
tevékenységként a kutatófúrások bauxitmintáit elemez-
te. 
�(Al, Si, Fe, Ti és izzítási veszteség) Az alumíniumot a 

korábbi gyakorlattól eltérõen közvetlenül határozták 
meg, komplexonos titrálással. A minták 10 %-ából 
rendszeresen ellenõrzõ elemzés készült. A fúrástele-
pítéshez szükséges döntések megkönnyítésére beve-
zették az Al és a Si neutronaktivációs gyorselemzését. 
Az induló, 1966-os évben 3215 mintából készült ötal-
kotós vegyelemzés. A csúcsteljesítmény ennek há-
romszorosa volt, 9876 minta, 1990-ben. 

�A járulékos és szennyezõ alkotóelemek közül mind 
nagyobb számban határozták meg a következõk 
mennyiségét: kalcium, magnézium, szerves szén, 
szulfid- és szulfátkén, FeO 

�A bauxit mellett karbonátos és szilikátos kõzeteket is 
elemeztek, 10-15 elemre. Ezek közül megemlítendõk 
a mangán, a nátrium és a kálium 1966-ban 1540 ilyen 
"egyedi" elemzés készült. 1978-ban pedig ötször any-
nyi, 7688. Ezek alapján 1979-ben összefoglaló tájé-

koztató készült Magyarország bauxitvagyonának 
szennyezõirõl. 

�Ezenkívül készültek vízelemzések, térfogat- és fajsúly-
mérések, sõt bizonyos timföld-technológiai kísérletek 
is. 
Jellemzõ az igények növekedésére, hogy 1977 szep-

tember 1-tõl a Vegyészeti Részleg napi két mûszakban 
dolgozott. 

A Mûszeres Részlegnek (Siklósi Lajosné) két nagymû-
szere volt. 
�A magyar (MOM) gyártmányú derivatográffal ásvá-

nyok hõbomlásának folyamata vizsgálható. A fõ fel-
adat a bauxit kristályvíz-tartalmú aluminumásványai-
nak (boehmit, gibbsit) és vasásványainak (goethit, pi-
rit) legalább félmennyiségi meghatározása volt. Emel-
lett egyéb ásványok vizsgálatára is sor került (kaolinit, 
kalcit,dolomit. 1974-tõl sziderit, ez utóbbi poten-
ciometriás titrálással). Az 1966-os évben 120, 1975-
ben pedig már 460 ásványtani vizsgálat készült. 

�Az NDK (Zeiss) gyártmányú UV emissziós kvarcspek-
trográffal a bauxitok nyomelem-tartalmát vizsgálták, 
különös tekintettel az ipari értéket is képviselõ galli-
umra és vanádiumra. Bauxitmintákból általában 11 al-
kotó mennyiségi és 16 alkotó félmennyiségi vizsgála-
tát végezték, karbonátos és szilikátos kõzetekbõl pe-
dig 23 alkotós félmennyiségi vizsgálatok készültek. 
A színképelemzési vizsgálatok száma 1975-ben tetõ-
zött, 469 mintával 1978-ban megkezdõdött a nyom-
elem-adatok számítógépes feldolgozása is. 

A Fotodokumentációs Részleg 

(Kovács Árpád) a BKV teljes foto-igényét ellátta, a kõ-
zet-vékonycsiszolatokról készült közvetlenül, vagy mik-
roszkópon át készült felvételektõl a színes diapozitivek 
és iratmásolatok készítésén át a kiállítási prospektusok 
képanyagának elõállításáig. Volt kapacitása még bér-
munkára is, pl éveken át a balatonfûzfõi Nitrokémia és 
az Országos Találmányi Hivatal számára. 

Külsõ megbízással elvégeztetett feladatok 

A BKV ipari kutatóvállalat volt, nem pedig tudomá-
nyos kutatóintézet. Ezért nem szerezhettünk be olyan 
nagymûszereket, amelyekkel igen értékes, de a napi ba-
uxitkutatással közvetlen összefüggésben nem álló vizs-
gálatokat lehetett volna végezni. Azonban megrendel-
hettünk ilyeneket más intézményeknél és résztvehet-
tünk azok kivetelezésében és kiértékelésében. Ezek a 
következõk voltak: 
�Röntgendiffraktometria (mennyiségi ásványtani fázis-

elemzés), ALUTERV-FKI (1980-tól); 
�infravörös spektrogáfia (agyagásványok vizsgálata), 

ALUTERV-KI, majd a MTA Geokémiai Kutatólaborató-
riuma; 

�tömegspektrográfia (ólomizotóp-arányok vizsgálata), 
BKI; 

�mikroszondás bauxitszöveti és nyomelem-vizsgálatok 
(MTA GKL) 
Különös gondot fordítottunk arra, hogy a nagyszámú 
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vizsgálat eredményeit minél alaposabban, minél széle-
sebb körben kiértékeljük, és a lehetõség szerint tudo-
mányos következtetéseket vonjunk le Ebbõl a tevékeny-
ségbõl számos szakcikk és kutatási jelentés született 

A nyomelemek geológiai korrelációiról (külföldi ada-
tokkal is összehasonlítva), 
�a kénes (pirites) bauxitról, 
�a sziderites bauxitról, 
�a kaolinit rendezettségi fokáról, és 
�az ólomizotóp-arányokból levonható õsföldrajzi kö-

vetkeztetésekrõl 

Külföldi anyagok vizsgálata 

1969-tõl kezdve különbözõ cégek közvetítésével kül-
földi bauxitmintákat is elemzett a laboratórium: Auszt-
rália (Weipa), Brazilia, Felsõvolta, Ghana, Görögország, 
Guinea, Jamaika Nigéria, Vietnam (Cao Bang) Az 1970-es 
években mongóliai (Mandal-Góbi) szinesérc-minták 
elemzésében is részt vettünk. 

BEFEJEZÉS


A laboratórium teljes élettartama 30 év volt Ilyen in-
tézmény beruházási értékének megtérülésére 15 évet 
szoktak számolni Eszerint a Bauxitkutató Vállalat Köz-
ponti Anyagvizsgáló Laboratóriuma kétszeresen is meg-
térítette a beruházást (1995-ben számolták fel) 

1995 után bauxitelemzés a Bakonyi Bauxitbánya Rt 
halimbai laboratóriumában folyt tovább, lényegesen ki-
sebb számban és vizsgálatfajtában 

2004-ben a laboratórium kollektívája, megszervezõje 
és elsõ vezetõje (1965-68), Dudich Endre személyében 
a "Bauxitbányászatért Emlékplakett" kitüntetésben ré-
szesült 

Bauxitkutató Vállalat Központi Anyagvizsgáló Labora-
tóriumában végzett vizsgálatok (a BKV évi jelentéseibõl 
kigyûjtve) 

Materials Testing performed by the Central Laboratory of the Hungarian Bauxite Exploration Company 

*maximum x bérmunka nélkül (withoutordersfromoutside) nanincsadat (lackofdata)


Egyedi elemzések / individual analyses CaO,MgO,P2O5,S,FeCO3,Corg, egyéb alkotók / andothers


Az 1980 évben neutronaktivációs elemzés / neutronactivationanalysis of Aland Si1928 db,


ritkaföldfém meghatározás / RREanalysis 70db,


röntgendiffraktometriás fáziselemzés /X-raydiffractometry (ALUTERV-FKI)112db
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VÍZFÖLDTANI KUTATÁSOK A BAUXITBÁNYÁSZATBAN
VÍZFÖLDTANI KUTATÁSOK A BAUXITBÁNYÁSZATBAN

Vizy Béla, Hõriszt György


A Dunántúli-középhegységben összpontosuló bauxit-
bányászat termelésében, mûszaki fejlõdésben, gazdasá-
gosságban meghatározó szerepe volt a bányászatot fe-
nyegetõ karsztvíz elleni védekezésnek. A hegység felsõ-
triász karbonátos kõzeteiben /mészkõ, dolomit/ tároló-
dó egységes fõkarsztvízrendszer természetes vízháztar-
tása az 1950-es évekig többé-kevésbé egyensúlyban 
volt, habár Tatabánya térségében a szénbányászat már 
a század elejétõl emelt kisebb mennyiségû karsztvizet a 
rendszerbõl. 

A fokozatosan nagyobb mélység felé eltolódó bauxit-
bányászat elõször 1948-ban Kincses-bányán, majd 
1951-ben Nyirádon elérte a fõkarsztvízrendszer az elõb-
binél +138 mB.f., az utóbbinál +176 mB.f. eredeti 
szintjét. Ezt követõen a bauxittermelés egyre nagyobb 
hányadát már csak folyamatos vízemelés védelmében 
lehetett kitermelni. 

A növekvõ bányavíz-védelmi gondok nyomán az addi-
gi eseti, szórványos vízföldtani kutatások intenzívebbé, 
szervezettebbé tétele érdekében 1957-ben a Bauxitku-
tató Vállalatnál megalakult a vízföldtani szolgálat, amely 
a területen folytatott kutatások /megfigyelések/ koordi-
nált, tervszerû és rendszeres végzését volt hivatott elvé-
gezni. Ez a munka a kutató-vállalat 1995. évi megszûné-
séig folyt és az idõszak alatt az összes bauxitkutatási 
költség 7%-át fordították erre a célra. A meginduló mun-
ka keretében összefoglalásra került a karsztvíz-kérdés-
sel addig foglalkozó intézmények, szakemberek ismeret-
anyaga, majd megkezdõdött a rendszeres kutatás, ezen 
belül elsõsorban a bauxitbányáknál és fontosabb bau-
xit-kutatási területeken a vízszintészlelõ hálózat kiépíté-
se. A kutatások fõ területei a következõk voltak: 
�Külszíni és mélyföldtani térképezés a karsztvíztároló 

anyakõzetei elhelyezkedésének, minõségének /vízve-
zetõ és víztároló képesség/ meghatározására. 

�Vízszint mérések a vízkivétel következtében kialakuló 
depressziós tér kiterjedésének követésére. 

�Vízhozam mérések /források, vízellátási célú és 
bányavízkivételek /a karsztvíz-forgalom követése cél-
jából. 

�Csapadékmérések a természetes vízutánpótlás / be-
szivárgás/ vizsgálatára. 

�Vízminõség vizsgálatok és vízhõmérséklet mérések. 
�A különbözõ vízföldtani-hidrológiai értékelések közül 

kiemelkedtek a helyi és regionális karsztvízszint térké-
pek, a vízmérleg-vizsgálatok, valamint a vízföldtani ál-
lapot-felmérések. 
A kutatások eredményeként oly mértékben váltak is-

merté a bauxitterülek vízföldtani viszonyai, hidrológiai 
paraméterei, amelyek alapján elfogadható pontossággal 
lehetett megítélni egyes mûködõ, épülõ vagy tervezett 
bánya vízveszélyességét és meghatározni a vízveszély 

1. ábra. 
Karsztvíz-emelés a Dunántúli Középhegységben 

elhárításának legkedvezõbb módját. Az 1960-as évek 
elejére nyilvánvalóvá vált, hogy Nyirád és Kincsesbánya 
térségében csak a bányamûveletet megelõzõ, aktív víz-
szintsüllyesztés módszerével lehet a bányászatot gazda-
ságosan végezni. A kõzetek eltérõ vízszállító és víztáro-
ló képessége miatt a két bányaterület vízveszélyessége 
is eltérõ volt. A bányák térségében végrehajtott 1m víz-
szintsüllyesztés eléréséhez és fenntartásához Nyirádon 
30 millió m3, Kincsesbányán 6 millió m3 víz kiemelésére 
volt szükség. Az eltérõ vízveszélyességet bizonyítja az is, 
hogy míg Nyirádon egy tonna bauxit kitermelését 
177 m3 addig Kincsesbányán 57 m3 kiemelésével lehe-
tett elérni. 

Az eltérõ vízveszélyesség a vízszintsüllyesztés más-
más mûszaki megoldását tette lehetõvé, illetve szüksé-
gessé. Kincsesbányán hagyományos bányászati mód-
szerekkel /vízakna és víztelenítõ csápvágatok, fúrások/ 
oldották meg a vízszintsüllyesztést. Nyirádon ez a mód-
szer nem volt alkalmazható az állandó, nagyhozamú víz-
betörések miatt, ezért 1966-tól fúrásos technológiával 
mélyített vízaknából emelték a kívánt depresszió eléré-
séhez szükséges karsztvizet. 

A bányavízvédelem és a vízellátás gyakorlati igényei-
hez alkalmazkodva a karsztvíz-kutatással a bányászat és 
a vízügy célraorientált kutatóintézetei foglalkoztak egy-
re inkább összehangoltan. Ilyenek voltak a Bányászati 
Kutató Intézet /BKI/, a Vízgazdálkodási Tudományos Ku-
tató Intézet /VITUKI/ és a Bauxitkutató Vállalat /BKV/. 
Egymásután jelentek meg az egyes vízveszélyes bánya-
területek vízföldtani helyzetével foglalkozó leírások, a 
karsztvíz-kérdés egy-egy részterületét taglaló és regio-
nális áttekintést bemutató tanulmányok, majd a szakte-
rület alapvetõ, összefoglaló mûvei. 

1957 és 1990 között nagy anyagi ráfordítással kiépült 
egy karsztvízszint megfigyelõhálózat, elõször iparági 
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pénzügyi keretekbõl a vízveszélyes bányák körzetében, 
majd 1967-71 között a VITUKI tervei alapján, központi 
keretbõl a köztes, a bányászat által nem lefedett terüle-
teken. A BKV ezen idõszak alatt 270 db megfigyelõ fú-
rást létesített és 160 db bauxitkutatási céllal mélyített 
fúrást képzett ki vízszintmérés céljára. A fúrások egy ré-
szét regisztráló mûszerekkel üzemeltette. Sajnos ezek-
bõl számos megfigyelõhely az idõk során részben ron-
gálás, részben eliszaposodás, részben a lesüllyedt víz-
szint fölé kerülésével átmenetileg vagy végleg használ-
hatatlanná vált, ezért rendszeresen gondoskodni kellett 
helyreállításukról vagy selejtezésükrõl. Az észlelõhelyek 
túlnyomó részét a fõkarsztvízrendszer megfigyelésére 
képzeték ki, de számos megfigyelõ fúrás létesült a kü-
lönbözõ korú fedõ karsztvízrendszerek és talajvizek mé-
résére is. Az idõszak végén több mint 400 db megfigye-
lõhely üzemelt – ebbõl 55 % iparági kezelésben – a 
fõkarsztvízrendszer vizsgálatára. 

A megfigyelõhelyek adatsoraira alapozva készültek el 
a VITUKI szerkesztésében a Dunántúli-középhegység 
éves karsztvízszint térképei és ezeket az adatokat hasz-
nálták fel a témával foglakozó más intézmények, szak-
emberek a karsztvízrendszer helyzetének és dinamikájá-
nak leírására, majd a különbözõ módszerekkel /anali-
tikus, szimulációs, vízmérleg/ végzett elõrejelzések elké-
szítésére. 

Az 1970-es évek második felében minõségi változás 
következett be az iparági vízföldtani kutatások vitelé-
ben. A kivitelezési tevékenység / vízszint észlelõhelyek 
létesítése, üzemeltetése, különbözõ célú kútcsoportok 
kiépítése/ mellett megnõtt az egyre bõvülõ adattömeg 
sokoldalú feldolgozása, a környezeti károsodások elhá-
rítására és megelõzésére irányuló munka. Ezek végzésé-
be a BKV – saját szakember kapacitás hiányában – egy-
re több alvállalkozót vont be. A BKV által kezdeménye-
zett vízföldtani kutatások ráfordítás-arányos megoszlá-
sa 1953 és 1990 között: 

A fúrások kivitelezésnél az Országos Földtani Kutató 
és Fúró Vállalat /pulzációs kutatócsoportok/ volt a leg-
fontosabb partner, a különbözõ vizsgálatok végzésé-
ben, tanulmányok elkészítésében a legfontosabb alvál-
lalkozók és témáik a következõk: 
�Alumíniumipari Tervezõ és Kutató Vállalat: Dunántúli-

középhegység vízháztartási /vízmérleg/ vizsgálatai, a 
Hévízi-tóforrás és nyirádi vízemelés összefüggésének 
vizsgálatai, a Gerecse térség vízföldtani értékelése, a 
pulzációs vizsgálatok tervezésében és értékelésében 
való részvétel, állapotjelentések a Hévízi-tóról, számí-
tógépes vízföldtani adatbázis kialakítása; 

�VITUKI: a vízszint észlelõhelyek automatizálása és 
üzemeltetése, C-14 kormeghatározás, csetényi pró-
baszivattyúzás és értékelése; 

�Központi Bányászati Fejlesztési Intézet: a Dunántúli-

középhegység térségére kialakított többcélú modell 
kialakítása és fejlesztése, Gerecse DK-i elõterében is-
mert és reménybeli bauxitvagyon vízveszélyessége, a 
vízföldtani kutatások korszerûsítése; 

�Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat: a Dunántú-
li Középhegység nyugati felének hidrogeológiai elem-
zése; 

�Budapesti Mûszaki Egyetem: a Hévízi-tó vízhozamá-
nak szabályozása, fúrómag-statisztikai vizsgálatok; 

�Kõolaj- és Földgázipari Vállalat: pulzációs vizsgálatok 
Bakonyoszlop és Csabpuszta térségében, kavernamé-
rések, 
A növekvõ bányászati vízemelés az 1960-as évek vé-

gére – jelentõsen megbontva a fõkarsztvízrendszer víz-
háztartásának egyensúlyát – regionális vízszintsüllye-
dést és egyre kiterjedtebb károkat okozott. A legkiéle-
zettebb helyzet a Középhegység két szélsõ peremén fa-
kadó langyos- és melegvizû forrásai, Hévíz és Budapest 
térségében alakult ki. 

A bányászati és vízellátási célú össz-víztermelés ezt 
követõen már meghaladta az utánpótlódó karsztvíz be-
csült mennyiségét / 1. ábra /, majd a bányavíz-kivétel 
1987-re elérte maximumát: 362 Mm3. A vízszintsüllye-
dés mértékét a 2. és 3. ábra, a vízemelés egyes bányák 
közötti megoszlását a 4. ábra szemlélteti. 

2. ábra.
A karsztvíz-szint süllyedés mértéke a Dunántúli Középhegységben 

a maximális bányászati vízemelés idejében (1987) m-ben 

Külön kell foglakozunk a Hévízi-tó helyzetével, mivel 
ennek forráshozam-csökkenése lehetett leginkább ösz-
szefüggésben a Nyirádi bányavíz-emeléssel és ennek vé-
delmében kellett késõbb az itteni vízszint alatti bányá-
szatot idõ elõtt megszüntetni. 

A nyirádi vízemelés környezeti károsodásainak, ezen 
belül a Hévízi-tóforrásra gyakorolt hatásának felderítésé-
re 1974-75-ben a Bakonyi Bauxitbánya elkészíttette az el-
sõ tanulmányokat a BKI-val, a MÁFI-val és a VITUKI -val. 

Nagy részben ezekre támaszkodva került kiadásra az a 
vízjogi üzemeltetési engedély, mely szerint a nyirádi bá-
nyák területén az aktív, a bányászatot megelõzõ víz-
szintsüllyesztés a +60 m-es szintig valósítható meg. Ezt 
követõen 1976-78 között a VITUKI a Hévízi-tó védelmé-
re egy komplex kutatási programot valósított meg, 
melynek nyomán különbözõ intézkedések történtek a 
tóforrás védelmére. 
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3. ábra. 
A karsztvíz-szint süllyedésének mértéke a maximális vízemelés idején. 

Közben a tóforrás hozama 1983-ra 300 1/sec közelé-
be csökkent és egyre intenzívebbé váltak a hozamcsök-
kenés okainak elemzését elõsegítõ vizsgálatok, valamint 
megkezdõdött a forrás további hozam-csökkenését 
megelõzõ, elhárító a távolabbi környezetben és tóban 
történõ beavatkozások lehetõségeinek vizsgálata, terve-
zése. 

4. ábra.
A bányák vízkivétele a Dunántúli Középhegységben a maximális 

vízkivétel idején, 1987-ben. 

A hozamcsökkenés okainak vizsgálatánál elsõsorban 
három területet vettek számításba: 
�a bányászati vízemeléseket, 
�a csapadék-, illetve a beszivárgás hiányt, 
�a tó közvetlen közelében történõ vízkivételeket. 

A bányászati vízemelések okozta nyomás-, illetve ho-
zamcsökkenésnél elsõsorban a Nyirádi bauxitbányák 
nagymértékû vízemelésének hatása került vizsgálatra, 
de az összefüggés mértékére a vízkivitel helye és a tófor-
rás közötti bonyolult földtani viszonyok miatt nem talál-
tak megbízható bizonyítékokat. A kutatók egy része vi-
szont összefüggést vélt felfedezni a zalai szénhidrogén 
termelés miatti térségi nyomáscsökkenés és a tóforrás 
hozamcsökkenése között. 

Nyilvánvalónak látszott a forrás hozamcsökkenését 
megelõzõ évek csapadék és beszivárgás hiánya miatti 
összefüggés, azonban ennek idõbeli lefutását a mély-
földtani viszonyok nem kellõen felderített volta miatt 
sem lehetett számolni. 

Végül sok vita volt a Hévíz térségi megcsapolások nem 
megfelelõen ellenõrizhetõ engedély nélküli mértékérõl. 
Az elõzõ témákban végzett kutatások eredményei, rész-

ben a természeti folyamatok bi-
zonytalan leképezése, részben a 
kutatást irányító intézmények 
különbözõ, sokszor ellentétes 
érdekek melletti elkötelezettsé-
gei miatt nem adhattak megbíz-
ható képet a tó-forrás hozam-
csökkenését kiváltó okok közötti 
arányokra és a jövõbeli folyama-
tokra. 

A témában folytatott kutatá-
sok kiterjedtek a Hévízi-tó állapotának rendszeres vizs-
gálatára /ALUTER-FKI/ és a különbözõ kárelhárítási meg-
oldások kidolgozására. Így a kiemelt és elfolyó karsztvíz 
visszatáplálására, víz viszszasajtolására /KBFI, 
ALUTERV- FKI /, a tószint süllyesztésére /VITUKI, 
ALUTERV/ és egyéb a tóban végrehajtandó hozam- és 
vízhõmérséklet javító intézkedések megtételére. 

A nagyarányú kárelhárítást és kármegelõzést célzó ku-
tató és tervezõ munka eredményei mellett azonban a 
szakértõk többsége megegyezett abban, hogy a Dunán-
túli Középhegység karsztvízrendszerébõl bányavíz-vé-
delmi és vízellátási céllal kiemelt vízmennyiség már tar-
tósan meghaladja a természetes utánpótlódás valószínû 
mértékét / 1. ábra /, ami mindenképpen kedvezõtlen ál-
lapotokat teremthet. Ezért a Környezetvédelmi és Víz-
gazdálkodási Minisztérium, a Szociális és Egészségügyi 
Minisztérium, az Ipari Minisztérium, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia szakértõibõl álló bizottságokban zajló 
egyeztetések végeredményeképpen, a Minisztertanács 
1989. április 20-án döntött. "A Minisztertanács figye-
lembe véve a bányászat következtében a Dunántúli Kö-
zéphegység térségében megbomlott vízháztartás káros 
környezeti hatásait, a Hévízi-tó állapotának kritikus 
helyzetét, a gyógyító jelleg megõrzésének prioritását, 
úgy rendelkezik, hogy – gazdasági és környezeti szem-
pontokra figyelemmel – a nyirádi bauxitbányák bezárá-
sának elõkészítõ munkálatait haladéktalanul meg kell 
kezdeni, s a jelenleg mûködõ bányákban a bauxitterme-
lést 1990. június 30-ig meg kell szüntetni." 

5. ábra. 
A magyarországi bauxittermelés megoszlása mûvelési módonként 

1926-2003 között 
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Hasonló indítékú döntés született – elsõsorban a bu-
dapesti források védelmében – a mányi és nagyegyházi 
vízveszélyes szénbányák leállításról is. Mindezek ered-
ményeképpen a karsztvíz-rendszerbõl az 1987. évi ma-
ximális 362 Mm3-es bányászati vízemelés 1991-re 93 
Mm3-re csökkent és megkezdõdött a karsztvíz-rendszer 
regenerációja. Ezt követõen az iparági karsztvíz-földtani 
kutatások intenzitása visszaesett, 1995-ben megszûnt a 
BKV, jogutóda a Geoprospect Kft. 1996-ban az ALU-
TERV-FKI és már csak a Bakonyi Bauxitbánya Kft. foglal-
kozott a témával. Az elmúlt 50 év kutatásaiban résztve-
võ intézmények és szakemberek a bányászati vízemelé-
sek megszüntetését követõen a vízvisszatöltõdés adata-
it is felhasználva egyre pontosabban tudják meghatá-
rozni a karsztvíz-rendszer mûködési folyamatait, ezen 
belül a Hévízi-tóforrás hozamcsökkenésének összete-
võit. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallvvaa:: az iparági vízföldtani kutatások ered-
ményeire épülõ bányavíz-védelmi módszerekkel 
Nyirádon mintegy 19 Mt, Kincsesbányán 21 Mt jó minõ-

ségû bauxit kitermelésére nyílt mód, ami az alumínium-
iparnak, az országnak jelentõs gazdasági hasznot hozott 
Végül ezek a kutatások is elõsegítették, hogy felismerve 
a környezeti károsodások várható mértékét az ország le-
mondjon a vízveszélyes bauxit-és szénbányászat folyta-
tásáról. 

VVééggeezzeettüüll soroljuk azon szakemberek nevét, akik a 
legtöbbet tették a bauxit-bányászat és a környezetvéde-
lem érdekében végzett vízföldtani kutatások terén. Az 
iparági szakemberek közül: Balkay Bálint, Böcker Tiva-
dar, Farkas Sándorné, Hegedûsné Koncz Margit, Kis Ist-
ván, Nyerges Lajos, Nyírõ Miklós, Oláh Ibolya, Pohl Kár-
oly, Sebestyén István és természetesen a szerzõk 
(szerk.). A külsõ szakértõk közül pedig elsõsorban, 
Jocháné Edelényi Emõke, Kesserû Zsolt, Kessler Hubert, 
Léczfalvy Sándor, Liebe Pál, Lorberer Árpád, Müller Pál, 
Sárváry István, Schmieder Antal, Szilágyi Gábor és 
Willems Tibor munkássága kötõdött az iparági kutatá-
sokhoz is. 

PARADIGMÁK A BAUXITKUTATÓ GEOFIZIKÁBANPARADIGMÁK A BAUXITKUTATÓ GEOFIZIKÁBAN

A Geofizikai Intézet szerepe a bauxitkutatásbanA Geofizikai Intézet szerepe a bauxitkutatásban

Fancsik Tamás, Kakas Kristóf 

BEVEZETÉS 

A magyarországi bauxitkutatás láthatólag és sajnos le-
zárásra kerülõ története olyan könyv, amelynek fejeze-
teit (a történeti hûség és a távolságtartás igényével) 
most kíséreljük meg fölvázolni. E könyv egyik fejezete a 
felszíni geofizikai kutatómódszerek bauxitkutatásra való 
alkalmazásának története. Mivel az elmúlt fél évszázad-
ban az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet sokat tett a ma-
gyar bauxittelepek kutatásáért (és e munkájához sok tá-
mogatást kapott a magyar alumíniumipartól), ezt a tör-
téneti áttekintést két nézõpontból fogjuk elvégezni. 
Egyrészt: mi volt a szerepe az Intézetnek a bauxitkuta-
tásban, és hogyan hatott az ország egyik vezetõ népgaz-
dasági ága az Intézet életére (divatosan szólva: milyen 
volt a MAT/BKV és az ELGI szinergiája)? Másrészt utólag 
visszatekintve: milyen szakmai elvek (paradigmák) irá-
nyították a felszíni geofizikai módszerek (sikeres) alkal-
mazását a bauxittelepek kutatásában? 

Áttekintésünk kényszerûen vázlatos. Nem térhetünk 
ki az alkalmazott módszerek ismertetésére; óhatatlanul 
hiányos lesz érdemes munkatársaink felsorolása; nem 
tárgyaljuk a bauxitgeofizika egy fontos fejezetét: a bau-
xitdetektálás és bauxitminõsítés mélyfúrási mûveleteit 
(reméljük, ez a hiány Nyerges Lajos tollából rövidesen 
pótlásra kerül). Rezessy Géza pedig külön cikkben is-

merteti a gerecsei bauxitkutatások geofizikai vonatkozá-
sait. Számos más részlet is külön közleményt vagy bõ-
vebb kifejtést érdemelne. 

AZ INTÉZET HELYE AZ ALUMÍNIUMIPAR 
RENDSZERÉBEN 

Az elmúlt közel ötven év során a magyar alumínium-
ipar és az ELGI között kölcsönös elõnyökkel járó, szoros 
kapcsolat jött létre. Olyan kutatás- és üzletpolitikai 
alapelvek (fokozatos és nemegyszer ellenkezéssel foga-
dott) felismerése tette ezt lehetõvé, amelyeket azóta is 
helyesnek tartunk, bár bauxitgeofizikai profilunk a múl-
té lett a gazdaságirányítás tervutasításos rendszerével 
együtt. 

A. Az állami irányítás felismerései/elvárásai a követke-
zõk voltak: 

1. Mivel alapvetõ gazdaságpolitikai igény lett a bau-
xittermelés növelése, ezért a készletek biztosítása 
céljából rendszeres és folyamatos bauxitkutatásra 
van szükség, beleértve a korszerû geofizikai mód-
szerek alkalmazását is. 

2. A KFH vállalta a távlati bauxitkutatás egy részének 
irányítását, és ezt, mint állami alapfeladatot, a ku-
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tatóintézetek költségvetésbõl finanszírozott fel-
adatául rendelte. 

3. A bauxitipar lemondott arról, hogy saját (felszíni) 
geofizikai profilt hozzon létre, és elfogadta, hogy 
helyesebb a geofizikai térképezést az ELGI-re bízni. 

4. Az ELGI felismerte azt, hogy ha követni akarja saját 
szakmájában a fejlõdés nemzetközi szintjét, akkor 
nem nélkülözheti a (nagyösszegû) ipari megrende-
léseket, tehát ki kell szolgálnia többek között a ba-
uxitipart is: fejlesztési prioritásokkal, szervezeti át-
alakításokkal. 

B. Az ELGI felismerései a bauxitgeofizikai szektor terü-
letén a következõk voltak: 

1. a hatékony bauxitkutatáshoz új módszerek kelle-
nek; a bauxitipar kutatási igényeinek megfelelõ fo-
lyamatos módszerfejlesztésre van szükség (mind a 
felszíni, mind a mélyfúrási módszerek körében); 

2. mivel az ipari partner (a BKV) csak értékarányos 
szolgáltatást képes megfizetni, termelékeny (olcsó 
vagy nagyteljesítményû) módszereket szabad alkal-
mazni; 

3. a terepi technika fejlesztése még akkor is elenged-
hetetlen, ha ehhez keményvalutáért kell a modern 
mûszereket megvásárolni; 

4. a fúrócsoportok egész évben dolgoznak, a folya-
matos fúrástelepítés érdekében egész évben 
hadrafogható, a helyszínre telepített terepi csopor-
tokat kell szervezni, ezek fölé pedig olyan osztályo-
kat és fõosztályt kell rendelni, amelyek elsõdleges 
feladata a bauxitgeofizikai értelmezés és kapcso-
lattartás; 

5. A klasszikus kutatóintézeti jelentésírási rendet a 
közvetlen adatszolgáltatások rendszerével kell fel-
váltani, sõt (a számítástechnika lehetõségeinek fel-
használásával) be kell vezetni a fúrási és a geofizi-
kai adatok együttes, lehetõleg azonnali helyszíni ki-
értékelését. 

C. A MAT, illetve a BKV felismerései a geofizikai méré-
sekkel kapcsolatosan: 

1. A kölcsönös bizalmon alapuló tanulási fázis után 
érdemes hinni a geofizikai adatoknak, mert az évek 
során kialakult a kutatógeológus és a "bauxitge-
ofizikus" egymást átfedõ ismeretrendszere, és a két 
kutató szakma állandósult kapcsolata. 

2. Ahol vannak megbízható és kellõ idõben felhasz-
nálható geofizikai adatok és értelmezési elképzelé-
sek, ott nem szabad wildcat vagy szabályos hálóza-
tú fúrásokat telepíteni. 

3. Érdemes többszintû, idõben és hatáskörben meg-
osztott operatív ("dinamikus") fúrástelepítést alkal-
mazni, amelynek része a naprakész, számítógépek-
kel támogatott geofizikai adatértelmezés. 
A múltat megszépíti az idõ. A fenti elvek nem mindig 

voltak tudatosak, és nem volt sétagalopp ezek érvénye-
sítése/teljesítése sem. Sem a geofizikai módszerek kivá-
lasztása, sem alkalmazása nem volt mentes a szakmai 
tévedésektõl, a külföldi példák oktalan átvételétõl, nem 
odavaló módszerek erõltetett alkalmazásától, szervezé-

si/személyi hibáktól. Másrészt a késõbb helyesnek bizo-
nyult (és akkor megfelelõ terepi kísérletekkel alátámasz-
tott) geofizikai módszerek alkalmazási szándékai ese-
tenként ellenkezésére talált. Volt, hogy ezeknek ipar/vál-
lalatpolitikai szempontjai /pl. éves készletterv, teleple-
határolási-, bányanyitási kényszerek/ voltak. De szár-
mazhattak ezek korábbi kedvezõtlen tapasztalatokból, 
vagy akár az ismeretlentõl való félelembõl is. Dicséret il-
leti mindazokat, (geofizikusok/geológusok/ akik saját, 
vagy épp mások korlátait legyûrve a fenti (részben utó-
lag definiált) elveket alkalmazva jó eredményeket tudtak 
elérni. 

MIT TETT AZ ELGI A BAUXITKUTATÁS 
ÉRDEKÉBEN? 

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az intézeti ered-
ményeket, amelyeket (részben közvetlen, részben köz-
vetett költségvetési forrásokból finanszírozva) a bauxit-
kutatás területén elért. 
1.Új terepi módszereket fejlesztettünk, vagy alkal-

maztunk a bauxitkutatásra. Ezek közül a fontosab-
bak: a potenciáltérképezés (PM, 1968); a felszín-fú-
rólyuk gradienstérképezés (FFG és BFG, 1972); a 
VLF ellenállás-térképezés (1973); az EM frekvencia-
szondázás (Maxi-Probe, 1980); a földradar (1983); a 
tranziens szondázás (TEM, 1985) és a Slingram 
szelvényezés (EM-31, 1987) 

2.A geofizikai adatok gyors feldolgozására, majd a di-
namikus fúrástelepítés igényeit kiszolgálandó tere-
pi számítócentrumokat állítottunk fel. Az elsõ ilyen 
mobil centrum 1975-tõl mûködött egy HP-9815 
géppel felszerelve, a második számítócentrum 
(HP9845, 1979) már a kutatásirányítási rendszer 
eleme volt; a tranziens mérések saját, igazán terep-
álló HP85-ös gépe 1984-tõl mûködött. Ezekre a gé-
pekre alapozva az ELGI kutatói egy kutatásirányítá-
si (célszerûbben elnevezve: fúrástelepítés-támoga-
tási) rendszert dolgoztak ki, amely tk. térinformati-
kai és adatprezentációs rendszer volt. 

3.Az ELGI kidolgozta a bauxittelepek fúrólyukban 
történõ detektálásának módszerét (neutronaktivá-
ciós karottázs), kifejlesztette az erre szolgáló szon-
dákat és felszíni egységeket, és – az aluipar meg-
rendelésére – felszerelte a BKV karottázscsoport-
jait. Errõl Nyerges Lajos fog majd reményeink sze-
rint késõbb beszámolni. 

4. Az Intézet neutronaktivációs analizátorok családját 
fejlesztette ki, amelyek jól felhasználhatók voltak 
az alumíniumiparban (is). Az elsõ bauxitelemzõ au-
tomata (a LIBA); 1969-ben készült el. Az MTA-1527 
típusjelû timföldgyári folyamatirányító elemanaliti-
kai berendezést 1979-tõl került gyártásra. 

5.A felszínközeli bauxittelepek felderítõ kutatásához
hatékony eszköz a légigeofizikai mérés, elsõsorban 
az elektromágneses ellenállás-térképezés. Az ELGI 
javaslatára 1986-ban kezdõdõ mérések nem való-
sulhattak volna meg a KFH, a MAT és a BKV támo-
gatása nélkül. 
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MIT ÉS HOGYAN ALKALMAZZUNK:

elvek és paradigmák


A felületes vagy avatatlan szemlélõ számára egy geo-
fizikai eljárás megteremtését egy isteni szikra teszi lehe-
tõvé, és annak nyersanyagkutatásra való alkalmazása 
vagy evidencia, vagy szerencsés véletlen. Gyakran idéz-
zük, hogy Eötvös Loránd csak azért kezdett foglalkozni 
a torziós ingával, mert vonzotta a gravitációs tér leírásá-
nak egzaktsága és az elképzelt mûszerek finommechani-
kai szépsége. 

Véleményünk szerint a nyersanyagkutató geofizikai el-
járások történetében vannak bizonyos felismerések, 
amelyek hosszú idõre meghatározzák a fejlesztés és al-
kalmazás irányát: a nyersanyag-kutatási igény és a meg-
valósítás elméleti-technikai lehetõségének felismert 
vagy rejtett találkozásáról van szó. Ha feltételezzük, 
hogy a terepi/nyersanyagkutató geofizikus és geológus 
fajtája létezik, akkor ennek a felismerésnek a terepi geo-
fizikus és/vagy kutatógeológus együttmûködése során 
kell létrejönnie, hiszen nekik kell ismerniük a nyers-
anyag-kutatási igényt és a technikai lehetõségeket. 

felismerések mindig egy emberhez köthetõk; biztosan 
tudjuk, hogy az alábbiak közül több közös gondolkodás 
eredményeként született. És leginkább nem állítjuk azt, 
hogy ezek az elvek akkor ilyen tisztán megfogalmazha-
tók lettek volna. Utólag könnyû okosnak lenni. És törté-
nelmet írni. 

A BAUXIT, MINT A KUTATÁS TÁRGYA 

Ahogy mondani szokás: már a régi görögök is tudták, 
hogy a bauxit, mint kõzet nem igen rendelkezik olyan 
kõzetfizikai paraméterrrel, amely közvetlen és egyértel-
mû kimutatását lehetõvé tenné. Sûrûsége 2,4 cgs körü-
li; ez ugyan kellõképpen eltér feküjének sûrûségétõl 
(2,65 - 2,7 cgs), de fedõjének és helyettesítõ kõzetkifej-
lõdéseinek sûrûsége ehhez hasonló. Szuszceptibilitása 
(magnetittartalmának függvényében) jelentõs, de nem 
elég nagy ahhoz, hogy mágneses hatóként könnyen ész-
revehetõ legyen. Fajlagos ellenállása (30 - 80 ohmm) 
ugyan nagyságrendekkel eltér a bauxittelep aljzatát al-
kotó karbonátos összletekétõl (~ 4000 ohmm), de ilyen 

1. ábra.
A kutatási igény és a geofizikai lehetõségek kapcsolódása, a kutatási paradigma létrejötte


Fenti példánkat folytatva, Eötvös ingája csodálnivaló 
és érdekes mûszer maradt volna, ha nincs Böckh Húgó, 
aki rávette Eötvös tanítványait az egbelli mezõ felméré-
sére, és nem lett volna világhírû és elterjedt mûszer a 
torziós inga, ha 1922 körül nincs olyan nagy igény a 
luisianai, sódómok feletti kõolajtelepek detektálására. 
Ebben az esetben a gondolatsor a következõ lehetett: 
"A sódómok felett olaj van, de a sódómok a felszínrõl 
nem detektálhatók; az Eötvös-inga ki tudja mutatni a 
sódómokat, mint tömeghiányt, tehát végezzünk torziós-
inga-méréseket és fúrjunk meg minden (gravitációs) mi-
nimumot". Ez a felismerés egy évtizeden át mintául, pa-
radigmául szolgált a kõolaj-kutatásban, hozzájárult az 
olajkutatás sikerességéhez, és visszahatott a torziósin-
ga-fejlesztésre (és nem mellékes módon kenyeret adott 
a terepi geofizikusoknak). 

Úgy gondoljuk, hogy a hazai bauxitkutatásban is tet-
tenérhetõek ilyen felismerések, paradigmák. Nem állít-
juk, hogy kizárólag a következõkben felvázolt paradig-
mák voltak azok, amelyek meghatározták a bauxitkuta-
tás és a geofizika kapcsolatát. Azt sem állítjuk, hogy e 

vezetõképességû agyagos-törmelékes összlet bõven 
elõfordul a paleogén-neogén fedõjében. Szeizmikus ha-
társebessége közepes, fedõjében elõfordulhatnak ke-
ményebb, tehát nagyobb határsebességû (árnyékoló) 
szintek (és ráadásul feküje esetleg porló dolomit, ami 
határozottan közepes határsebességû). Természetes ra-
dioaktivitása eléggé karakterisztikus, de mivel még a 
gamma-sugárzást is egy méteres fedõ elnyeli, kinek ér-
dekes a bauxittelep, ha az a felszínen van? 

Az ötvenes évek kísérleti méréseibõl azonban (Szénás 
György, Szabadváry László és mások munkái alapján) 
megfogalmazható volt néhány kimutathatósági kritéri-
um, amelyek a további (és sikeres) bauxitgeofizikai tér-
képezés alapjául szolgálhattak, legalábbis a Dunántúli 
Középhegység bauxittelepeire vonatkozólag. 

a., Ismert okokból a bauxittelep aljzata mindig dolo-
mit vagy mészkõ, kisellenállású aljzaton nem ismerünk 
bauxittelepet, 

b., egy-egy elõforduláson belül a bauxittestek, illetve 
a bauxittestet tartalmazó aljzatbemélyedések alakja 
eléggé karakterisztikus, a teleptípusnak (azaz a bauxit-
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test prognosztizált alakjának) ismerete jó alapot ad a 
geofizikai mérések alkalmazásához és az adatok értel-
mezéséhez; 

c., mivel nincs sok remény a bauxit közetfizikai alapon 
való detektálására, célszerû "bauxitra reményteljes alj-
zatbemélyedést" keresni, melyben szerencsés esetben 
bauxittest van; 

d., az akkori (és a Szovjetunió timföldéhsége által 
meghatározott ) gazdasági feltételek mellett a felszíntõl 
számított 400 m-es mélység alatt egy bauxittelep kiter-
melésre (és emiatt kutatásra) távlatilag sem érdemes. 

AZ ELSÕ PARADIGMA 
területi prognosztika – az elõtérkutatás 

1965-ben (elsõsorban Szabadváry László kezdemé-
nyezésére) kezdõdött el a Dunántúli Középhegység pe-
remének, majd késõbb belsõ medencéinek "komplex 
geofizikai kutatása", amelynek során néhány év alatt ki-
alakult az áttekintõ bauxitkutatás jól mûködõ módszere 
(valamint a kõszénkutatás is, hiszen az alkalmazott 
módszerek eleinte ugyanazok voltak, és a kutatási terü-
letek átfedték egymást). Az alkalmazott kutatási straté-
giát paradigmaként a következõk szerint fogalmazhatjuk 
meg: "Ha bauxitra perspektivikus az a terület, amelynek 
preausztriai aljzata karbonátos, és nincs mélyebben, 
mint 400 m, akkor a geofizikai mérések feladata a nagy-
sûrûségû, nagyellenállású és nagysebességû vezérszint 
térképezése, majd a nagyobb szerkezeti elemekre fúrás-
telepítés". Megfelelõ részletességû gravitációs felmérés-
re, geoelektromos sekély- és középszondázásokra, majd 
jól kiválasztott helyeken néhány refrakciós szelvény le-
mérésére volt szükség. A technikai hátteret az akkor új-
nak számító könnyû graviméterek (Worden, Sharp), a 
változatos szondázó mûszerek (GE-25, GE-27), és a 
tranzisztoros szeizmikus mûszerkocsik adták. Az akkor-
ra már jól alkalmazható eljárások megbízhatóan jelezték 
a fúrásos kutatás vertikális és laterális határát, és képet 

ban. E téren a potenciáltérképezés és a szeizmikus ha-
rántlövések bevezetése javított. Másrészt nyilvánvaló 
volt, hogy ezekkel a mérésekkel csak nagy szerencsével 
lehet a perspektivikus területeken egy bauxittestet ki-
mutatni (és arra fúrást telepíteni), még ha az a nagy klas-
szikus bauxit-elõfordulások (Gánt, Halimba) telepnagy-
ságát eléri is. Kedvezõ esetben ugyan detektálni lehetett 
a medencealjzat kisebb szerkezeti elemeit is, de bebizo-
nyosodott, hogy a jól felismerhetõ szerkezeti formák a 
fiatal(abb) tektonika elemei, és csak nagyon ritkán van-
nak összefüggésben a bauxittelepet kialakító (idõs) 
szerkezeti elemekkel. 

Az elõtérkutatás mint a bauxitprognosztikát támogató 
geofizikai felmérés újult fel a nyolcvanas években a KFH 
irányításával, részben a BKV megrendelésében. Ennek 
elsõdleges célja ekkor is az adott terület bauxitföldtani 
modelljét feltáró fúrások helyének optimalizálása, a fú-
rások elõkészítésében már nagy szerepet kaptak újabb 
módszerek is (reflexiós szeizmika, MFS-MaxiProbe és 
tranziens szondázások). 

DINAMIKUS FÚRÁSTÁMOGATÁS 
A KÖZEPES ALJZATMÉLYSÉGÛ 

PRODUKTÍV ZÓNÁKON 

1971 körül már nyilvánvaló volt számunkra, hogy há-
lózatos geofizikai mérésekkel, ha nem is nagyon világo-
san, de látni tudjuk a 100-200 m mélységben levõ lehet-
séges bauxittároló szerkezeteket, mint a triász aljzat be-
mélyedéseit. Hogy egy ilyen "perspektívikus objektum" 
mit tartalmaz, azt csak egy jól telepített fúrás derítheti 
fel. Viszont ezzel is jóval többet tudunk mondani, mint 
egy szabályos hálózatba telepített vagy "wildcat" bauxit-
kutató fúrás mondhat, tehát megéri fizetni a geofizikai 
mérésekért: kevesebb lesz a meddõ fúrás, spórolni lehet 
a fúrás-méterekkel, egy területen hamarabb meg lehet 
találni a bauxitot (ha van ott egyáltalán). Erre az elõny-
re fokozatosan jött rá a Bauxitkutató Vállalat szakmai 

adtak arról, hogy meddig is tart a Dunán-
túli Középhegység. Az elv majd' két évti-
zedes alkalmazása során Szabadváry 
László, Hoffer Egon, Nyitrai Tibor, Szabó 
Margit és Lányi János úttörõ munkáját 
kell kiemelnünk. 

Ilyen, kezdetben 1:100.000-es léptékû, 
majd részletesebb mérésekkel a Közép-
hegység gyakorlatilag összes karbonátos 
aljzatú peremterületét és belsõ, nagyobb 
mélységû medencéjét sikerült felmérni. 
Nem maradt 400 m-nél kisebb aljzat-
mélységû terület körülhatárolatlan, és a 
belsõ medencék mélységviszonyai is 
nagyrészt tisztázódtak. Nehézség azon-
ban kettõ is adódott. Egyrészt, az alkal-
mazott módszerek vízszintes és függõle-
ges felbontóképessége nem volt elegen-
dõ. A gravitációs mérés átlagolt, a szon- 2. ábra. 
dázásokat az oldalhatások zavarták, a Példa az elõtér-térképezésre, Bakony-ÉNY elõtér. 
szeizmikus szintek elmerültek a dolomit- A mélységtérképen az aljzatminõség van jelölve. 
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kollégiuma (és a geofizikusok is fokozatosan jöttek rá 
arra, hogy a geofizikai anomáliák csak ritkán jelentenek 
bauxittestet). A paradigmát a következõképpen fogal-
mazhatjuk meg: "a feladat a triász aljzat mélységét meg-
bízhatóan, gyorsan és olcsón feltérképezni azokon a 
részterületeken, ahol a felszíni geológiai információk 
nem adnak támpontot a fúrástelepítésre. Gyors, õszinte 
és közvetlen adatszolgáltatással a legkecsegtetõbb he-
lyekre fúrást telepíttetni, majd a fúrások adataival javíta-
ni a mérések értelmezését. Evvel párhuzamosan jobb 
felbontóképességû, nagyobb hatékonyságú módszere-
ket implementálni a bauxitkutató mérések eszköztárába". 

Mi volt a módszertani-technikai háttér? Ilyen mélysé-
gû felmérésnél a mérési hálózatot elegendõen sûrûre, ti-
pikusan 25x25 méteresre kell választani. Erre a felvéte-
lezési sûrûségre a graviméteres térképezés lassú (és drá-
ga), a szeizmikus mérés drága (és lassú). Az elsõ alkal-
matos módszer a potenciáltérképezés volt (1970-tõl), 
amelynek mûszerezettsége (GF adó, GE-P4 vevõ) is 
megfelelõ volt a (Kakas K vezetésével folytatott) folya-
matos fejlesztés eredményeképpen. A tenzoriális veze-
tõképesség bevezetésével az oldalirányú zavarérzékeny-
séget, a tápvonal optimalizálásával az árnyékoló rétegek 
hatását tudtuk csökkenteni. A következõ lépés már ki-
használta azt, hogy a geofizikai mérések és a fúrási te-
vékenység egy idõben folyt egy területen: ha egy fúrás 
bauxitösszletet harántolt, akkor a bauxittestbe egy 
elektródát telepítettünk, és ebbe az elektródába áramot 
vezetve, a megismételt vezetõképesség-térképezés a 
bauxittest határát tudta kijelölni. Az így született FFG 
módszer (Simon András, 1972) tehát a paradigma szi-
nergiájának is tekinthetõ, emellett az is igaz, hogy az 
FFG térképezés módszertani elõnye az "árnyékoló réteg-
gel" fedett szerkezetek kimutatása volt. 

Az ilyen kutatási együttmûködés elsõ (és 1975-ig 
egyedülálló) terepe a bakonyoszlopi elõfordulás terüle-
te volt. Itt a geofizikai kutatást Tóth Csaba vezette, a 
BKV és az ELGI közötti új típusú együttmûködés irányí-

tói közül az aluipar részérõl Szantner Ferenc, Károly 
Gyula, illetve az ELGI részérõl Szabadváry László nevét 
kell megemlítenünk. 

A fúrásos kutatás igényeinek közvetlen kielégítése (az-
az, a fúrócsoportok ellátása javasolt tervpontokkal) 
megkövetelte a gyors adatfeldolgozást és a közvetlen 
adatszolgáltatást. Az ELGI ezért vitte terepre 1976-ban 
az elsõ terepi (mobil) számítócentrumát, amelyben egy 
HP 9815-ös kisszámítógép mûködött. 

Vegyük észre, hogy ez a paradigma lényegi változást 
követelt meg a Geofizikai Intézet kutatói szemléletében 
(mai szóval: üzletpolitikájában). Bakonyoszlop elõtt az 
ELGI terepi csoportjai márciusban terepre vonultak, el-
végezték az elõre eltervezett és közvetlenül a költségve-
tésbõl finanszírozott méréseket, majd az októberi bevo-
nulás után jelentést írtak, amelyet (hosszadalmas jóvá-
hagyás után) a KFH kapott meg. A jelentésben javasolt 
(néhány) fúrás eredménye még akkor sem módosította 
a geofizikai mérések értelmezését, ha a fúrás (szeren-
csés véletlen vagy nagy presszió következtében) lemé-
lyítésre került. 

Az elsõ sikeres bakonyoszlopi (majd késõbb iharkúti) 
adatszolgáltatások után az ELGI kénytelen volt túllépni 
"fehérköpenyes" attitûdjén. Erre az is kényszerítette, 
hogy szüksége volt a közvetlen ipari megrendelésekre 
(és az ipar elismerésére), hiszen a költségvetési támoga-
tás (már akkor is) fogyott, viszont a modern geofizikai 
mûszerek megvásárlására kellett a pénz (vagy az ipar tá-
mogatása a megfelelõ fórumokon). Ne felejtsük el, hogy 
ekkor lazult fel a tervutasításos rendszer, ekkor vált sza-
lonképessé az anyagi érdekeltség, és ekkor váltak elér-
hetõvé a nagy termelékenységû, terepálló, viszont drága 
kanadai mûszerek. Mindezek (és különösképpen Müller 
Pál) hatására az ELGI-ben lassan tért nyert a "research" 
helyett a "client service management"… 

Kezdettõl fogva tudtuk, hogy az egyenáramú (elsõsor-
ban a szondázó) geoelektromos módszereknek van (leg-
alább) egy korlátjuk: nem látnak át a nagyellenállású fe-

3. ábra.
Potenciáltérképezés és FFG térképezés Bakonyoszlopon (részlet)
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dõn, emellett oldalirányú felbontóképességük és telje-
sítményük korlátozott. Kézenfekvõ volt a "másik oldal", 
az elektromágneses gerjesztésû módszerek kipróbálása. 
Az elsõ kísérlet, a TURAM elrendezésû többfrekvenciás 
térképezés (1977) nem váltotta be a hozzá fûzött remé-
nyeket: a kisellenállású fedõ megölte a bauxittest gyen-
ge hatását. A második próbálkozás (1980) már szép 
eredményeket adott: a sokfrekvenciás dipól-dipól elren-
dezésû elektromágneses frekvenciaszondázás (MFS, a 
Geoprobe cég által gyártott Maxi-Probe nevû igen fejlett 
berendezéssel megvalósítva) nagy termelékenységû és 
igen jó felbontóképességû módszernek bizonyult. A sa-
játságos (és szigorú licencszerzõdéssel érdemtelenül vé-
dett) "cikk-cakk görbés" kiértékelés lehetõvé tette a ba-
uxittestek kimutatását még szigetelõ fedõ alatt is. A har-
madik lehetõséget a tranziens (idõtartománybeli) méré-
sek bevezetése jelentette (1985). A tranziens szondázás 
és térképezés termelékeny és kevéssé érzékeny az ol-
dalhatásokra. A GEONICS cég EM 37/3 típusjelû mûsze-
rét azóta is használják különféle földtani feladatok meg-
oldására, és a módszer sikerében nagy része van a kor-
szerû kiértékelési eljárások alapos és bevált kifejleszté-

KIBÚVÁSTÉRKÉPEZÉS 
Az iharkúti modell (VLF és légigeofizika) 

1970-ben szembesültünk avval a feladattal, hogy fel-
színközeli, azaz akár kutatóárokkal is feltárható bauxit-
testeket is érdemes keresni. Mind a KFH utasítására 
végzett vértesplatói, mind a BKV által megrendelt 
Sümeg-csabpusztai méréseknél feltételezhettük, hogy 
vannak ilyen, csak dolomittörmelékkel fedett és ezért 
felszíni földtani térképezéssel nem, vagy alig detektált 
bauxittestek. Ezek szükségképpen kicsik, hiszen ha na-
gyok lennének, akkor a bauxit nagy valószínûséggel ki-
búvásban is megjelenne, viszont jelentõs értéket képvi-
selhetnek, mert felszínrõl bányászhatók. Egy ilyen bau-
xittest detektálására, sõt peremének térképezésére a 
potenciáltérképezés alkalmas. Ezt 1971-ben egy, már 
felfúrt surgótmajori lencsén igazoltuk. A baj csak az volt, 
hogy kis bauxittesteket csak sûrûhálózatos mérésekkel 
lehet kimutatni, kibúvásos dolomitfelszín a Dunántúli 
Középhegységben pedig több száz négyzetkilométeren 
található. Még a potenciáltérképezés is túl drága és túl 
lassú erre a célra. 

4. ábra.
VLF ellenállástérkép és a késõbbi fúrások által megrajzolt bauxitvastagság-térkép. Iharkút I. lencse, 1974. november


sének (a Maxi-Probe fejlesztés csapatmunkáját 
Szabadváry László és Kardeván Péter, a tranziens fej-
lesztését Kakas Kristóf irányította). 

Itt kell ismételten megemlítenünk, hogy a nyolcvanas 
években lényegében ilyen típusú komplex kutatás folyt 
a (szén és) a bauxit után a Gerecsében, amelyet az ELGI 
észérõl kezdetben Szabadváry László, majd Rezessy Gé-
za és Farkas István, a MÁFI részérõl pedig kezdetben Gi-
dai László, majd Tóth Álmos, végül Knauer József irányí-
tott. Az "Eocén Program" keretében folyt alapvetõen 
szén-meghatározottságú kutatásokat az ún. Mányi Bi-
zottság irányította. E kutatásokról ld. Rezessy G., illetve 
Tóth Á. írását is jelen kiadványban! 

A Geonics cég 1972-ben jelent meg az elsõ olyan rá-
diófrekvenciás ellenállásmérõ mûszerrel, amely elegen-
dõ behatolási mélységgel rendelkezett (mivel a VLF -
igen alacsony frekvenciás hullámsávot használta), egy-
ben gyors és egyszerû észlelést tett lehetõvé. Felismer-
ve ennek a mûszernek a lehetõségeit (és összeszedve az 
akkor nagynak tûnõ vételárat), 1974-ben vásárolta meg 
az ELGI az EM-16R mûszert. A kísérleti mérések kimu-
tatták a mûszer és módszer széleskörû alkalmazhatósá-
gát, de ez még nem jelentett szenzációt. 

A fordulatot 1974 októbere hozta. Mialatt a fúrógép a 
második lyukat fúrta az Iharkút-I. lencsén, VLF ellenál-
lás-térképezéssel Kakas Kristóf másfél óra alatt megha-
tározta a bauxitlencse határát, és azt állította, hogy a 
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bauxittest átmérõje hasonló a mélységéhez. Miután ez 
igazolódott (lásd az ábrát), Bodri Gyula két hasonló, 
még kisebb bauxittestet talált VLF mérésekkel. 

Az ilyen ("mélyárkos-töbrös") teleptípus létezése és a 
bennük lévõ jóminõségû, könnyen kitermelhetõ bauxit-
vagyon most már igényelte a kibúvásos területek rend-
szeres, de gazdaságos felmérését. A paradigma a követ-
kezõképpen lett volna megfogalmazható. "Mivel a fel-
színközeli bauxittestek mindegyike vezetõképesség-ma-
ximummal jelentkezik és a dolomitkibúvások nagyellen-
állásúak, gyors és olcsó módszerrel, sûrû hálózatban fel 
kell mérni a kibúvásos területeket; a továbbkutatásból 
ki kell zárni a nagyellenállású zónákat; a vezetõképes-
ség-maximumok értékelését a fúrásokra kell hagyni, de 
a produktív szerkezeteket mérésekkel kell lehatárolni". 

Az iharkúti kibúvásos terület térképezése elsõsorban 
VLF mérésekkel éveken át sikeresen folyt. Sorra-rendre 
találtuk meg a kisebb-nagyobb "bauxittöbröket". Termé-
szetesen az ellenállás-minimumok csak kis része bizo-
nyult bauxitnak, sok fúrás azért lett meddõ, mert bauxit 
helyett az aljzatbemélyedést más, kisellenállású kõzet 
töltötte ki (vagy nem is volt ott aljzatbemélyedés, a ve-
zetõképesség-anomáliát a dolomit lokális elagyagoso-
dása okozta). Ami azonban a paradigma helyességét 
igazán bizonyította: egyetlen fúrás sem talált bauxitot 
ott, ahol méréseink nagyellenállású zónát jeleztek. 

A kibúvásos területhez DNy-on csatlakozó "peremi 
terrasz" is produktívnak bizonyult, de itt már a "közepes 
aljzatmélységû" területeken már sikeres, az elõzõ pont-

képezéssel is ez a felmérés lassú és drága lett volna. 
Számunkra kézenfekvõ volt, hogy a földi méréseket légi-
geofizikai felméréssel helyettesítsük, mert ugyan egy he-
likopteres felmérés nagyon drága, de egy felméréssel 
óriási adatmennyiséghez jutunk: nagy területeket né-
hány nap alatt fel lehet mérni kellõ sûrûséggel (1986-
ban például 26 óra repülési idõvel 40 km2 területet tér-
képeztek fel a Gerecsében és a Bakony ÉK-i részén). 
A helikopterrel egyszerre tudunk ellenállásmérést (több-
frekvenciás elektromágneses szelvényezéssel) és radio-
aktív felmérést végezni, amely nemcsak bauxitföldtani, 
hanem környezetfizikai értékelést is lehetõvé tesz. 

Mivel környezetvédelmi/vízvédelmi szempontok miatt 
a hazai bauxitbányászatnak az 1980-as évek második 
felében égetõ szüksége volt külfejtéses bauxitkészletek-
re, elindult a nagy területek elõkutatására alkalmas légi-
geofizikai program (a meg nem valósult tervek szerint 
1989-tõl évente 100 km2 terület rendszeres végigrepülé-
sére került volna sor). 1986-tól kezdve több helikopte-
res felmérést végeztünk a Középhegységben, az utolsó 
ilyen kampány 1990-ben volt. 1987-tõl a felmérés fõ 
módszere a többfrekvenciás ellenállás-térképezés volt 
(az osztrák szolgálat DIGHEM berendezésével, honvéd-
ségi helikopterrel). Kezdetben Bécsben, majd az ELGI 
számítógépein történt az adatok feldolgozása (a fejlesz-
tõ munkacsoportból Csathó Beáta, Bodrogi Marilla, Gu-
lyás Ágnes, Kiss János és Tóth Csaba nevét kell megem-
lítenünk), a földi ellenõrzések utáni fúrástelepítések 
több új bauxitlencsét eredményeztek, és nagy területek 

voltak kizárhatók a további 
kutatásból. 

Mind a légi ellenállásméré-
sek földi ellenõrzéséhez, 
mind a felszínközeli bauxit-
testek részletes vizsgálatá-
hoz 1986-tól jó szolgálatot 
tett a Slingram-rendszerû 
dipol ellenállásmérés (köz-
nyelven. EM31 mérés, a ho-
nosítást és az evvel kapcso-
latos fejlesztést Csathó Beá-
ta irányította). 

5. ábra.
Légi elektromágneses szelvény, Szár, 1987. évi repülés


ban ismertetett paradigma volt alkalmazható. Amit az 
iharkút-németbányai kutatás történetébõl ki kell emelni: 
éveken át folyamatos volt a "dinamikus fúrástelepítés", 
azaz a geofizikai eredmények közvetlen felhasználása a 
fúráspontok kitûzésében, és a geofizikai értelmezés 
azonnali korrekciója a fúrási eredmények birtokában. E 
munka geofizikus szereplõje Bodri Gyula, Dövényi Péter, 
Bodrogi Marilla és Újszászi József volt Szabadváry Lász-
ló és Kakas Kristóf vezetésével. 

A Dunántúli Középhegység dolomitkibúvásos (és 
emellett bauxitra perspektívikus) területei többszáz 
négyzetkilométert tesznek ki. A felszínközeli bauxittes-
tek felderítésére és készletbevonására vonatkozó igény 
indokolta ezek rendszeres felmérését, de még a VLF tér-

BEFEJEZÉS 
Miért volt fontos a bauxit az Intézetnek? 

A bauxitkutatásban dolgozó munkatársaink nevében 
is szólva, el kell ismernünk, hogy bizonyos nosztalgiával 
és büszkeséggel tekintünk vissza arra a tevékenységre, 
amelyet a Keszthelyi hegységtõl a Nézsai rögig mûszer-
rel a kezünkben végeztünk. Ebben része van (természe-
tesen) a nyersanyagkutatás fiatalos romantikájának, a 
produktív fúrástelepítés sikerélményeinek, de állítjuk 
azt, hogy a több évtizedes, sajnos már lezárult folyamat 
hasznos volt az Intézetnek, hasznos volt a bauxitiparnak 
és hasznos volt az országnak. Az ELGI haszna az alábbi-
akban foglalható össze: 
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a., az aluipar támogatta az ELGI fejlesztési igényeit a 
KFH-nál és az OMFB-nél (lásd Maxi-Probe, tranziens, 
légigeofizikai projektek), 

b., az ipari igényeket kielégítõ bauxit (és szén) kutatá-
sok, a dinamikus fúrástelepítésben megvalósult cso-
portmunka etalont jelentettek az intézet más profiljai és 
projektjei számára 

c., a bauxitkutatásból szerzett pénz és technika más 
területeken is alkalmazható volt (környezetvédelem, 
mérnökgeofizika) 

d., a hazai bauxitkutatásban szerzett tudás és techni-
kai készség expedíciókban is hasznosult (Görögország, 
Jugoszlávia, Irán) 

Végezetül: legyen ez az írás tiszteletadás azoknak a 
munkatársainknak (segédmunkásoknak, észlelõknek, 
terepi csoportvezetõknek, kiértékelõ és fejlesztõ geofi-
zikus mérnököknek), akik 1969 és 1991 között a terepi 
kutatásban dolgoztak, valamint azoknak a bauxitkutató 
geológusoknak, akikkel munkánk során termékeny és 
baráti együttmûködést tudtunk kialakítani. 

A BAUXIT – KÉSZLETSZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK,A BAUXIT – KÉSZLETSZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK,

A BAUXITVAGYON MÉRLEG ÉS A GAZDASÁGIA BAUXITVAGYON MÉRLEG ÉS A GAZDASÁGI

ÉRTÉKELÉS TÖRTÉNETEÉRTÉKELÉS TÖRTÉNETE

R. Szabó István, Fodor Béla

A KÉSZLETSZÁMÍTÁS FOGALMA ÉS CÉLJA 

Az ásványi nyersanyagok készletszámítása tágabb ér-
telemben egyrészt a nyersanyag mennyiségének és mi-
nõségi jellemzõinek, másrészt térbeli helyzetének és 
egyéb természeti, bányamûszaki valamint gazdasági jel-
lemzõinek számszerûsítését/prognosztizálását jelenti. 
Az ásványi nyersanyagok a nemzeti vagyon részét képe-
zik. 

A szûkebb értelemben vett készletszámítás a mennyi-
ség és a minõségi paraméterek meghatározását jelenti, 
mely csupán a teljes folyamat fontos, de nem kizáróla-
gos részhalmaza. 

Minden nyersanyagkutatás végsõ célja annak – a le-
hetõleg minél pontosabb – megállapítása, hogy a nyers-
anyag jelenleg vagy a jövõben gazdaságosan kitermel-
hetõ, messzemenõen figyelembe véve a környezet- és 
természetvédelmi követelményeket. 

A készletszámítás legfontosabb alapeleme a korrekt 
geometriai/földtani modell felállítása. Valamennyi kész-
letszámítási módszernek ez az alapja, legyen szó határ-
felületek interpolálásáról/extrapolálásáról, három di-
menziós (3D) krígelésrõl vagy a fuzzy módszer alkalma-
zásáról. 

A földtani vagyon az ásványi nyersanyag-tömeg azon 
része, mely bizonyos (minõségi, vastagsági) számbavé-
teli feltételeket (cut-off) kielégít. Az ásványi nyersanyag-
testet véges számú fúrásban ismerjük, ezért geometriá-
ját (és minõségeloszlását) modelleznünk kell. 

A geometria modellt a test szabályos térrészekre 
(kocka vagy téglalap alakú cellákra) történõ bontásával 
(3D krígelés) vagy határfelületek extra/interpolálásával 
(összes többi készletszámítási módszer) állítjuk elõ. A 
készletszámításhoz szükséges köbtartalom nem más, 
mint a modell térfogati integrálja. Mivel a modell határ-
felületei matematikai függvényekkel nem írhatók le, 

vagy numerikus közelítõ integrálást alkalmazunk (víz-
szintes vagy függõleges szeletek módszere, vastagság-
vonalas módszer), vagy a testet ekvivalens köbtartalmú 
hasábokra ill. hengerekre bontjuk a többi készletszámí-
tási módszernél. (Fodor, B. 1988.) 

Az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos információk 
nem csupán a bányászati/gazdasági kockázat mértékét, 
hanem a feldolgozóipar fejlõdését, sõt a nemzeti ipar-
politikát is befolyásolják. Könnyen belátható tehát a 
készletszámítások pontosságának és megbízhatóságá-
nak fontossága. 

A magyar bauxitkutatásban dolgozó szakemberek 
mindig is átérezték ennek a témának a jelentõségét és 
nagy felelõsségtudattal kezelték ezt a kérdést. Így volt 
ez a trianoni békeszerzõdés után, amikor hazánk jelen-
tõs (ásvány)kincses területeket veszített el. Nagyon 
gyorsan kellett új nyersanyag-elõfordulásokat találni a 
megcsonkított határokon belül, hogy megõrizhessük az 
akkori feldolgozóipar életképességét, ill. esetleg új ipar-
ágak legyenek kifejleszthetõk. Ez utóbbiak sorába illesz-
kedik a magyar alumíniumipar is, melynek megalapozá-
sa többek között Balás Jenõ, Telegdi Roth Károly, 
György Albert és Vadász Elemér nevéhez fûzõdik. Az õ 
kutatásaik és számításaik tették lehetõvé az elsõ hazai 
bauxitbányák létesítését, majd a timföldgyártás és az 
alumíniumkohászat beindítását. 

A II. VILÁGHÁBORÚT MEGELÕZÕ IDÕSZAK 

Pobozsny István (1928) "A Vértes hegység bauxittele-
pei" c. tanulmányában a (Gánt) hosszúharasztosi me-
dencében 30 Mt bauxitot említ. A szöveges leírás, a 
mellékelt földtani térkép és szelvények alapján kitûnik, 
hogy a készletet számtani középarányos módszerrel 
(esetében egy telep egy földtani tömb) határozta meg. 
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Fúrási adatokra támaszkodva szintén ezzel a készletszá-
mítási módszerrel a melegesi medencében 6 Mt, a 
Gránás-hegyi medencében 50 Mt (földtani készlet) bau-
xitot határozott meg. Említést tesz a Gánt községtõl Ny-
ra fekvõ miliolideás mészkõ területrõl, ahol a fúrások 
80-100 m mélységben, mintegy 2,5 km2 területen tekin-
télyes vastagságú bauxitot mutattak ki, készletadatot 
azonban nem közöl. Hivatkozik György Albert (1923) 
adatára, mely szerint a Bakonyban (nyilván Halimba és 
Taliándörögd) 130 Mt bauxit található (a becslés ill. szá-
mítás módja nem ismeretes). Régi hazánk bauxitvagyo-
nát a bihari bauxitokat is beleszámítva 200 Mt-ra be-
csülte. A világ ismert bauxitvagyona ekkor mintegy 600-
650 Mt volt (ebbõl Franciaországban 60 Mt). 

Alumíniummá való feldolgozás minõségi határa (cut-
off) ebben az idõszakban: 

Al2 O3>= 55%, SiO2<= 5%. 

BAUXITKÉSZLETEK MEGHATÁROZÁSA 
1946-1980 KÖZÖTT 

A II. világháború a bauxitbányászatban és kutatásban 
is jelentõs károkat okozott. A kutatással és a bányászat-
tal kapcsolatos iratok, dokumentációk és térképek rész-
ben megsemmisültek, részben elvesztek. A bányák nagy 
részénél újra kellett kezdeni a munkát, össze kellett 
gyûjteni a megmaradt dokumentációt és rendezni kellett 
a készletnyilvántartást. A háború utáni "hõskorban" Va-
dász Elemér, Barnabás Kálmán, Alliquander Endre, Ven-
del Miklós és Ajtay Zoltán foglalta össze és rendszerez-
te a korábbi kutatási eredményeket és megbecsülték 
(számították) az ország bauxitvagyonát. 

1946. áprilisában a Potsdami egyezmény, valamint a 
magyar és a szovjet kormány közötti megállapodás 
alapján megkötötték a Magyar-Szovjet Bauxit-Alumíni-
umipari Egyezményt és ennek keretében szovjet-magyar 
vegyesvállalatok jöttek létre. E vállalatokhoz szovjet 
szakemberek (Bejgulenko, I.A. Ljubimov, A.A. Scsekol-
din) érkeztek, akik magukkal hozták a Szovjetunióban 
alkalmazott készletszámítási módszereket. A magyar 
bauxit- és alumíniumipar államosítására 1948-ban ke-
rült sor. 

A magyar-szovjet vegyes vállalatként mûködõ MA-
SZOBAL már valamennyi klasszikus készletszámítási 
módszert jó eredménnyel alkalmazta, ugyanakkor uni-
formizálta is a földtani értékelést és a készletszámítást. 
1950-ben Balatonalmádi székhellyel megkezdte mûkö-
dését a Bauxitkutató Expedíció, majd 1954-ben annak 
jogutódja, a Bauxitkutató Vállalat. 

A negyvenes évek végére alakult ki az a gyakorlat, 
hogy készletszámítási szempontból az Al2O3 > 40%; a 
(kova)modulus (Al2O3/SiO2) > 2,6; ΣS < 0,6% és bauxit-
vastagság > 1,0 m, feltételeket (cut-offokat) kielégítõ 
nyersanyag minõsült bauxitnak. A szelektív termelési 
vastagsági határra nem volt elõírás. Ezek a számbavéte-
li kondíciók aztán évtizedekig érvényben maradtak. 

Ugyancsak szovjet módszerek alapján történt a bau-
xitvagyon minõségi osztályokba sorolása. Ez oly mér-

tékben merev rendszer volt, hogy már fúrási szinten is 
elkülönítésre kerültek a különbözõ osztályokba tartozó 
szakaszok. Az alkalmazott minõségi osztályok a követ-
kezõk voltak: 
�I. osztály Al2O3 > 46% és a modulus > 10 
�II. osztály Al2O3 > 46% és a modulus = 7,0-9,99 
�III. osztály Al2O3 > 40% és a modulus = 4,0-6,99 
�IV. osztály Al2O3 > 40% és a modulus = 2,6-3,99 

A fentieken kívül számításra kerültek az un. V. osztá-
lyú agyagos bauxitok (Al2O3 > 35% és a modulus = 1,5-
2,59) és a kénes bauxitok (ΣS > 0,6%) is, ezek azonban 
nem kerültek be az ásványvagyon-mérlegbe. 

A negyvenes-ötvenes években fontosnak tartották a 
Bayer és a pirogén technológiájú timföldgyártásra alkal-
mas bauxitok elkülönítését. Az elõbbihez az I. és II. osz-
tályú, az utóbbiba a III. és IV. osztályú bauxitokat sorol-
ták. 

Bárdossy György (1954) és (1955) tanulmányaiban 
mélyrehatóan ismertette a hazai bauxitkutatásban ak-
kor alkalmazott készletszámítási módszereket: 

A negyvenes-ötvenes években fontosnak tartották a 
Bayer és a pirogén technológiájú timföldgyártásra alkal-
mas bauxitok elkülönítését. Az elõbbihez az I. és II. osz-
tályú, az utóbbiba a III. és IV. osztályú bauxitokat sorol-
ták. 

Bárdossy György (1954) és (1955) tanulmányaiban 
mélyrehatóan ismertette a hazai bauxitkutatásban ak-
kor alkalmazott készletszámítási módszereket: 
�számtani középarányos módszer, 
�földtani tömbmódszer, 
�háromszögmódszer, 
�négyszögmódszer, 
�sokszögmódszer, 
�függõleges párhuzamos szelvények módszere 
�vastagságvonalas módszer. 

Számításai szerint bauxittelepek esetén a szelvény-
módszer adta a legpontosabb eredményt. 1955. évi írá-
sában rámutatott a számbavételi feltételek változtatha-
tóságára, mivel a vastagsági határt (cut-off) flexibilisen 
értelmezte (pl. 1,0; 2,5; 3,0 m). 

Részletesen foglalkozik a szilárd ásványi nyersanyag-
oknál alkalmazott (hagyományos) készletszámítási 
módszerekkel az "Ásványkutatás és bányaföldtan" c. 
könyv (Szerk.: Benkõ F., 1970.) 

A bauxitkutatásban hosszú ideig leggyakrabban (az 
esetek 80-90%-ában) a földtani vagyon meghatározásá-
ra a sokszögmódszert alkalmazták, függetlenül a bauxit 
teleptani típusától. A módszer lényege, hogy minden 
bauxitot harántolt fúrás köré olyan sokszög alakú blok-
kot szerkesztettek, melynek minden pontja közelebb 
van az adott fúráshoz, mint annak szomszédjaihoz. Ez 
az elv a meddõ fúrások felé is érvényesült. A mechani-
kus módszer fõ hibája, hogy nem vette figyelembe a kü-
lönbözõ teleptípusok eltérõ kiékelõdési jellegzetessége-
it. A kutatási zárójelentések gyakran több bauxittelep 
("koncentráció") több millió tonnás bauxitvagyonát tar-
talmazták. A nagy tömegû számítások gyors elvégzését 
a sokszögmódszer alkalmazása biztosította. 

A módszer alkalmazása során a szerkesztések és a 
mérések túlnyomó részt 1:2000 méretarányú térképe-
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ken történt. Nagyobb méretarányú térképek alkalmazá-
sa szerencsésebb lett volna. 

Jóval ritkábban használták a függõleges párhuzamos 
szelvények módszerét, melynek feltétele volt a szabá-
lyos fúrási hálózat. Ebben az esetben földtani szelvé-
nyeken történik a készletbe számítható bauxit lehatáro-
lása s a terület mérése. 

Az 1970-es években szorította háttérbe a földtani 
(mûvelési) tömbmódszer a sokszög-módszert. Itt a kész-
letszámítási egység általában egy-egy tektonikai blokkra 
épült. A mûvelési tömb egyben a gazdasági értékelés 
alapegysége. A földtani tömbmódszer a töbrös és mély-
töbrös teleptípusok esetében nem bizonyult kellõkép-
pen pontosnak. Elõnye az volt, hogy egy-egy bányásza-
ti egységre közvetlenül szolgáltatta a bauxitvagyonra 
vonatkozó információt. (Fodor, B. - R.Szabó I. 1980). 
A bauxitbányászatban a bányaföldtani adatok feldolgo-
zása során elsõsorban a tömbmódszer és a vastagság-
vonalas módszer terjedt el. A vastagságvonalas módszer 
jól tükrözte a bauxittestek geometriai viszonyait. 

A földtani bauxitvagyon a bauxittest térfogatának és a 
bauxit térfogatsûrûségének szorzata. A térfogatsûrûség 
mértéke azonban sok vitát váltott ki a szakemberek kö-
zött. A probléma lényege már a mintavételben rejlik, mi-
vel a fúrás során éppen a jó minõségû (általában laza, 
morzsalékos) bauxitból nehezen lehet vizsgálatra alkal-
mas mintát venni. A térfogatsûrûség pontosítására a fú-
rási mintákon kívül bauxitbányákban vett un. nagymin-
tákat (5080 kg) is használtak. 1971-ig légszáraz látszóla-
gos térfogatsûrûséggel, attól kezdve pedig bányanedves 
térfogatsûrûséggel számoltak. 

A mindenkori földtani hatóság elõírta, hogy a záróje-
lentésekben az alap készletszámításon kívül ellenõrzõ 
készletszámítást is kell végezni, az eltérés nem halad-
hatta meg a + 5%-ot. 

A bauxitvagyon mennyiségének kiszámításán túl ter-
mészetesen megtörtént a minõségi paraméterek meg-
határozása is a bauxit vegyelemzési adatok alapján. 
Minden vagyonba számítható bauxitot harántolt fúrásra 
megtörtént az átlagminõség meghatározása minõségi 
osztályok szerint és összesített formában is. Az átlagmi-
nõség meghatározására a vastagsággal történõ súlyo-
zást alkalmazták. 1970-ig az Al2O3, SiO2, Fe2O3 és a mo-
dulus, 1971-tõl az elõzõeken túlmenõen a CaO és az 
MgO meghatározása történt. A fúrásonkénti átlagminõ-
ség megismerését követte a készletszámítási tömb (vas-
tagsággal történõ súlyozással), majd az egész telep (az 
egyes tömbök ásványvagyonával történõ súlyozással) 
átlagminõségének meghatározása. 

A bauxitbányászatban az 1970-es évektõl az államilag 
elõírtnál magasabb minõségi számbavételi feltételeket 
alkalmaztak (elõször a Fejérmegyei Bauxitbányáknál, 
majd a Bakonyi Bauxitbányánál), lehetõvé téve vertikális 
tömbök kialakítását és az érc gazdaságos szelektív ter-
melését. 

KÉSZLETSZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK

1980-TÓL NAPJAINKIG


A bányanyitás alapvetõ feltétele, hogy kellõ megbíz-
hatósággal rendelkezõ információ birtokában legyünk a 
nyersanyag mennyiségét és minõségét illetõen. E cél ak-
kor érhetõ el, ha megfelelõen ismerjük a nyersanyag (je-
len esetben bauxit) területi kiterjedését, vastagságát és 
látszólagos sûrûségét (térfogat-sûrûségét). A bauxitku-
tatás fõ módszere a fúrás. Ezek alapján szerkesztett tér-
képek és földtani szelvények segítségével állapítható 
meg a bauxit területi kiterjedése. A vastagság a fúrások-
ból kinyert magminták vegyelemzése (vagy neutron-ak-
tivációs vizsgálata) eredményeként adódik az u.n. kész-
letszámítási kondíciók alapján. 

Ez utóbbiak idõszakosan változnak az iparági-feldol-
gozási igényeknek megfelelõen. JJeelleennlleegg ezek vannak ér-
vényben: AAll22OO33 >> 4422%%,, AAll22OO33//SSiiOO22 >> 44,,00;; öösssszzeeffüüggggõõ
vvaassttaaggssáágg:: mmiinn:: 22,,00 mm,, öösssszzeess kkéénnttaarrttaalloomm mmaaxx:: 00,,66%%. 
A látszólagos sûrûséget (t/m3) vagy fúrási kismintákon 
vagy bányabeli nagy mintákon mérik. 

A bauxit települési viszonyai, valamint az alkalmazott 
fúrási hálózat függvényében 1980 után is többféle kész-
letszámítási módszer került alkalmazásra. Ezek: a klasz-
szikus háromszög-négyszög, – sokszög-módszer, földta-
ni tömb módszer, párhuzamos függõleges szelvénymód-
szer, vízszintes szeletosztás, vastagságvonalas módszer, 
valamint az új geostatisztikai és fuzzy módszerek. 

A készletszámítási módszerek és a készletek megbíz-
hatósága terén lényeges változást hozott a Magyar Alu-
míniumipari Tröszt-központban Bárdossy Gy., Fodor B. 
és lengyel V.-né által a 70-es, 80-as évek fordulóján ki-
fejlesztett számítógépes ásványvagyon nyilvántartási 
rendszer (Bárdossy,Gy at al. 1985). Bevezetésre kerültek 
a geostatisztikai módszerek, melyek a regionalizált vál-
tozók elméletén alapulnak. A geostatisztika abból a fel-
tevésbõl indul ki, hogy a szomszédos minták térbeli kor-
relációban vannak egymással. A regionalizált változók a 
variogram-függvény segítségével tanulmányozhatók. 
A variogram azt mutatja meg, hogy adott irányban és 
térben átlagosan milyen mértékben különböznek egy-
mástól a vizsgált paraméterek. Minden földtani jellegze-
tesség tükrözõdik a variogram tulajdonságaiban. Ezért a 
variogram elõsegíti a valósághû földtani kép kialakítá-
sát, aminek következtében a készletszámítás pontossá-
ga is növekszik. 

A variogram alapján történhet a krígelés, amely az 
egyes paraméterekhez súlyszámok segítségével mate-
matikai szempontból helyesen veszi figyelembe a beme-
nõ adatok és az interpolált értékek variancia kovariancia 
viszonyait. Ezáltal a hagyományos módszerekhez ké-
pest pontosabb eredményt kapunk. Krígeléssel a becs-
lés bizonytalansága is meghatározható. 

A legutóbbi években Bárdossy György nyomán került 
bevezetésre a bauxitok készletszámításánál a "fuzzy szá-
mok" elmélete. (Bárdossy, Gy. at al. 2001.) Ezek segítsé-
gével u.n. tagságfüggvények állíthatók fel a készletszámí-
tási paraméterek (terület, vastagság, sûrûség) mindegyi-
kére, továbbá a minõségi komponensekre is. Az általá-
ban trapéz alakú tagságfüggvény szemléletesen megmu-
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tatja, hogy a lehetségesség különbözõ szintjein mekkora 
intervallumon belül változhat a készletek mennyisége és 
minõsége. Egyúttal a számítás hibája (azaz a készletek 
megbízhatósága) is azonnal meghatározható. 

Az utóbbi évtizedekben tehát jelentõs eredményeket 
értünk el a készletszámítások pontossága és megbízha-
tósága terén. Ez a bányászati kockázat csökkentését 
tette lehetõvé a potenciális beruházók számára. 

A KÉSZLETSZÁMÍTÁSOK MEGBÍZHATÓSÁGA 

A betûjelekkel történõ ismeretességi kategorizálás 
gondolatát a londoni Institution of Mining and Metal-
lurgy (IMM) vetette fel 1904-ben (Bárdossy, Gy.- Fodor, 
B. 1989). A módszer hamar elterjedt és 1910-ben a tor-
ontói Nemzetközi Geológiai Kongresszuson (a világ 
szénvagyon becslésénél) már A, B, C1, C2 kategóriájú va-
gyonrészeket különböztettek meg. E kategóriajelölések 
hamarosan nemzetközileg is elterjedtek. 

Hazánkban az IMM által kidolgozott kategorizálási el-
veket elsõként Papp K. a történelmi Magyarország terü-
letének vasérc- és kõszénvagyonáról készített becslésé-
nél alkalmazta. 

A munka a XI. és XII. Nemzetközi Geológiai Kongresz-
szusok felkérésére készült és angol nyelven Stockholm-
ban (1910) és Torontóban (1913), majd magyar nyelven 
(A Magyar Birodalom vasérc- és kõszénkészlete. 
Franklin-Társulat, Budapest, 1916. p.964) jelent meg. 

1927-ben a Szovjetunióban is bevezették az elõzõek-
ben említett kategóriákat, majd a kategorizálás módsze-
rét ismételten továbbfejlesztették. 

A II. világháború után a Szovjetunióban (is) alkalma-
zott kategorizálási elvek az akkori szocialista országok-
ban, így hazánkban is bevezetésre kerültek. A kategori-
zálás az ásványvagyont A, B, C1, C2 kategóriájú ismert 
és (D): D1, D2, D3 kategóriájú reménybeli részre osztja. 
Az egyes kategóriákba történõ besorolás elveit nyer-
sanyagfajtánként (inc. bauxit) részletes elõírásokkal sza-
bályozták. A MASZOBAL elsõként alkalmazta Magyaror-
szágon a szovjet kategorizálási elõírásokat az ország ba-
uxitvagyonának felmérésére az 1947-1950-es években 
(Bárdossy, Gy. 1955). Az egyes kategóriák követelmény-
rendszere szöveges leíráson, valamint a teleptani típu-
sokhoz rendelt kutatási hálósûrûségen alapult. A kate-
gorizálás elsõsorban az ásványvagyon mennyiségére vo-
natkozott, majd figyelembe vették a minõségi, tektoni-
kai, hidrogeológiai, bányászati, stb. jellemzõket is. 

A kategóriákhoz "vagyonbizonytalansági tényezõt" 
rendeltek (pl.: Tájékoztató Magyarország 1979. I. 1-i 
helyzet szerinti ásványi nyersanyagvagyonáról. KFH): 

A kategória: + – 10% 
B kategória: + – 20% 
C1 kategória: + – 30% 
C2 kategória: + – 50% 
D kategória: + –100% 

A hibahatárhoz ("vagyonbizonytalansági tényezõhöz") 
nem rendeltek valószínûségi szintet, és nem vették fi-
gyelembe, hogy a D kategóriánál a + irányú hiba na-
gyobb lehet 100%-nál. 

Benkõ F. a kategorizálásnál a hibahatárhoz már való-
színûségi szinteket is rendelt, és elemezte az egyes pa-
raméterek statisztikai jellemzõit. (Benkõ, F. 1964.) Az A 
kategóriához 95%; a B kategóriához 90%; a C1 és C2 ka-
tegóriákhoz 68,3% valószínûségi szintet javasolt. 

1972-tõl a hazai elõírások az ásványvagyon kategóri-
ákba sorolását számszerûsített "megbízhatósági hibaha-
tárokhoz" és ehhez kapcsolódó "megbízhatósági való-
színûséghez" is kötötték. E mérõszámok pontos mate-
matikai értelmét nem határozták meg, és azt sem közöl-
ték, hogy ezek csak az ásványvagyon mennyiségére, 
vagy minõségére is vonatkoznak. 

A hazai bauxitkutatásban és bányászatban a készlet-
számítások során valószínûségi szint és hibahatár meg-
határozására – a geostatisztikai vizsgálatok kivételével – 
nem került sor. 

A BAUXITKÉSZLETEK GAZDASÁGI 
ÉRTÉKELÉSE 

A II. világháború után újjá kellett építeni az országot. 
Alapvetõ cél volt a mezõgazdasági és ipari termelés be-
indítása, a lakosság ellátása alapvetõ mezõgazdasági és 
közszükségleti termékekkel. Mindemellett fizetni kellett 
a háborús jóvátételt is. A termelésben a mennyiségi 
szempontok domináltak, szinte mindent gyorsan, a rá-
fordítások megtervezése nélkül kellett elõállítani. Így 
folytatódott ez a gazdaságpolitika 1948-49. után is, 
mely rányomta bélyegét a bauxitbányászatra és a bau-
xitkutatásra is. 

1950-ig nem is volt országos bauxitvagyon-nyilvántar-
tás, addig minden bányavállalat önállóan kezelte a terü-
letén ismertté vált bauxitkészleteket. 

1956-ig csak a földtani vagyont tartották nyilván. 
1955-ben hozták létre az Országos Ásványvagyon Bi-
zottságot, melynek feladata volt a készletszámítások el-
lenõrzése, a mérlegkészítés felügyelete és az ásvány-
vagyonvédelem. Felmerült annak az igénye, hogy a kiter-
melés befejezése után a földtani vagyonnal el kell szá-
molni. A földtani vagyon a kitermelt vagyonnal közvetle-
nül nem összevethetõ fogalmak. Ezért 1957-tõl a kuta-
tási zárójelentések készítése során meg kellett határoz-
ni a (technikailag) kitermelhetõ vagyont is, mely mecha-
nikusan történt ebben az idõszakban. A termelési vesz-
teséget külfejtésre 8-10%-ban, mélymûvelésre 15, ké-
sõbb 20%-ban írták elõ, függetlenül a telep földtani-bá-
nyászati sajátosságaitól. A termelési hígulás fogalma a 
hazai bauxitbányászatban ekkor még nem is létezett. A 
bányákat rákényszerítették az elõírt, minden gazdasá-
gossági számítást nélkülözõ veszteségértékek betartá-
sára, mely a gyakorlatban csak "papíron" volt lehetsé-
ges. Az 1956 elõtti idõszakhoz képest így is elõrelépés 
történt. 

A bauxitbányászat termelési vesztesége optimalizálá-
sára csak az 1980-as években került sor (Zólomy M.- Fo-
dor B. 1983). A termelési veszteség akkor optimális, ha 
az elérhetõ gazdasági eredmény maximális. 

Mint már taglaltuk, a szocializmus építésének korai 
idõszakában, az új gazdasági mechanizmus bevezetésé-
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ig kevés figyelmet fordítottak a bányászat gazdaságos-
ságára. Uralkodott a mennyiségi szempont, mivel sok 
mindenbõl hiány volt. A bauxit esetében mûrevalónak 
tekintettek minden olyan bauxitot, amelyeknek vastag-
sága meghaladta a 1,5 m-t. Az akkor alkalmazott terme-
lési technológia ugyanis az ennél vastagabb érctest le-
fejtését elvileg lehetõvé tette. Gazdasági számításokat a 
kutatás során nem végeztek. 

A gazdaság torz értékviszonyainak kiszûrésére törek-
võ, a piaci viszonyok szimulálásán alapuló, már pénzka-
tegóriákat alkalmazó hazai ásványvagyon értékelési 
módszert, az u.n. mûrevalósági minõsítést az 1960-as 
években nagyrészt Faller Gusztáv és Tóth Miklós dol-
gozták ki és vezették be (pl. Faller G.- Tóth M. 1981.) 

Bauxit esetében az érték (u.n. költséghatár) a timföld 
világpiaci árából került levezetésre. (Fodor, B.1985) 
Ezen kívül megtervezték a kérdéses potenciális (vagy 
tényleges) bányaterület kutatásához, bányalétesítésé-
hez és üzemeltetéséhez szükséges költségeket (reálkölt-
ségek). A kettõ aránya adta meg a mûrevalósági muta-
tót: 

)t/Ft(W 
Mm = 

)t/Ft(R 

k

k

k

R = k1 +k2 + k3 (Ft/t) W költséghatár 

1 kutatási, R reálköltség 

2 - bányalétesítési, 

3 - bányaüzemi kö ltség 

Fontos tudni, hogy a teljes R-reálköltség csak a még 
kutatás elõtti (alatti) potenciális bányaterületet terheli. 
A már megkutatott bányaterületet csak a k2 + k3 költsé-
gek terhelik. Értelemszerûen a már mûködõ bánya ese-
tében csak a k3 - költségelem veendõ figyelembe. Köny-
nyen belátható, hogy akkor mûvelhetõ gazdaságosan 
egy bányaterület, ha Mm > 1,0. A számítások nyilvánva-
lóan magukban hordoznak némi bizonytalanságot, ezért 
a 0,8 < Mm < 1,0 mutatóval jellemzett vagyonrészeket 
tartaléknak tekintjük. 

A költséghatáron és a reálköltségen keresztül kifeje-
zésre jut a bányaterület nominál gazdasági eredménye is 
az alábbiak szerint: 

E = Qk (W-K) Ft ahol 

Qk - a kitermelhetõ vagyon (kt) 

Nyilvánvalóan csak abban az esetben képzõdik ered-
mény, ha W > k. 

A mûrevalósági mutató alapján rangsorolhatók az elõ-
fordulások, bányaterületek. A reálköltség meghatározá-
sában számításba veszik az összes fontos természeti 
paramétert: a bányaterület kiterjedését, mélységét, a 
készletek tektonizáltságát, inhomogenitását, a karszt-
vízhez viszonyított helyzetét, vastagságát stb. (v.ö.: ko-
rábban csupán a vastagság volt meghatározó) 

A mûrevalósági minõsítés tárgya a kitermelhetõ va-
gyon. Ezt úgy számítjuk, hogy a földtani vagyonból le-

vonjuk a valamely okból véglegesen pillérben maradó 
készletet, továbbá a termelési veszteséget, s hozzáad-
juk a termelés során a termelvénybe óhatatlanul beleke-
rülõ meddõ anyag mennyiségét. A mûrevaló (Mm > 1,0) 
kitermelhetõ vagyont nevezzük iparinak. 

Természetesen a fentiekben ismertetett mûrevalósági 
minõsítést idõszakosan felül kell vizsgálni, hiszen a gaz-
dasági környezet (mind az érték, mind a költségoldal) 
változó. Mindenesetre ez az eljárás objektív döntést 
tesz lehetõvé arra nézve, hogy mely bányaterület kuta-
tásával és/vagy bányászatával érdemes foglalkozni. 

Közgazdaságilag a nominál gazdasági eredmény az 
évenkénti cash-flow-k nominális - tehát nem diszkontált 
- összege. Ezzel szemben a nettó jelenérték az évenkén-
ti cash-flow-k vizsgált idõpontra diszkontált összege, 
azaz a jövõben várható hozam mai értéke, az ásványi 
nyersanyag-elõfordulás/bánya vagyonértéke. 

A bauxitkutatási zárójelentések során nettó jelenér-
ték, belsõ megtérülési ráta számítására nem került sor, 
mivel e számítások elvégzéséhez (minden egyes bauxit-
telepre) megvalósíthatósági tanulmány készítése szük-
séges. 

BAUXITVAGYON MÉRLEG 

1950. óta éves rendszerességgel készültek (készülnek) 
a bauxitvagyon mérlegek. Ennek célja, hogy az állami tu-
lajdont képezõ nyersanyagban bekövetkezett változá-
sokat évente nyomon követhessük. A változás oka 
többféle lehet: kutatás, átminõsítés, átszámítás, terme-
lés, termelési veszteség, gazdasági környezetváltozás, 
bányaterületek összevonása, megbontása, ásványva-
gyon törlése (pl. megváltozott kondíciók miatt). 

A mérleg az igénybevétel különbözõ szintjei szerint 
csoportosítja a telepeket: felderítõ kutatási fázis, részle-
tes-elõzetes kutatási fázis, megkutatott terület, terve-
zett bánya, épülõ bánya, mûködõ bánya, leállított bá-
nya, felhagyott bánya. Ezen kívül a földrajzilag elkülönít-
hetõ kilenc nagy elõfordulás szerint is összesítésre ke-
rülnek a készletek, s legvégül országos összesítés törté-
nik. 

Az 1970-es évekig a készletmérlegek asztali számoló-
gépek használatával, sok szakember 1-2 hónapos mun-
kájával készültek. Az 1-2 m hosszúságú kéziratos "papír-
lepedõket" a rajzolók pauszra másolták, majd fénymá-
solták. A hatalmas volumenû munka ellenére az akkori 
mérlegek (a maihoz képest) kevés információt tartal-
maztak. Csak a készletek mennyisége szerepelt bennük 
telepenként, elõfordulásonként, kategóriánként, illetve 
minõségi osztályok szerinti bontásban. A bauxit minõ-
ségi adatait bemutató mérlegek – a rendkívüli munka-
igényesség miatt – csak 3-5 évente készültek. 

A számítógépes korszak eljövetele forradalmi válto-
zást hozott ezen a téren is. Lényegesen kevesebb élõ-
munka ráfordítással a mai mérlegek lényegesen több in-
formációt tartalmaznak a korábbiakhoz képest. Az u.n. 
állapottáblázatok minden fontos paramétert megjelení-
tenek az adott bányaterület készletszámítási tömbjeit il-
letõen: a földtani és a kitermelhetõ vagyon mennyiségét 
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és minõségi paramétereit; a tömb települési mélységét, 
fedõvastagságát, karsztvízhez viszonyított helyzetét, in-
homogenitását, térfogatsûrûségét, ismeretességi kate-
góriáját, mûrevalóságát és a vagyon nominál gazdasági 
eredményét. 

A telepszintû állapottáblák a természeti paramétere-
ket már nem tartalmazzák, de a készletek mennyisége, 
minõsége (földtani, kitermelhetõ és ipari), ismeretességi 
kategóriája, gazdasági csoportok szerinti megoszlása, 
mûrevalósága, nominál gazdasági eredménye közvetle-
nül kiolvasható. Ugyanezek az információk bányaterüle-
ti és elõfordulások szerinti összesítésben is megtalálha-
tók a mérlegben. (Lengyel, V-né,- Fodor, B. 1979.) 

A Magyar Alumíniumipari Trösztben kidolgozott algo-
ritmus és számítógépes programrendszer (Lengyel, V-né 
- Fodor, B. 1979) mûvelési tömb szinten természeti pa-
raméterek alapján automatikusan tervezte a termelési 
veszteséget, a hígulást, számította a kitermelhetõ va-

gyont és a költséghatárt. A ráfordítások (reálköltségek) 
meghatározása mûködõ bányáknál egyedi kalkulációval, 
kutatás alatt álló és megkutatott de még nem termelt 
elõfordulások esetén természeti paraméteres költség-
függvényekkel történt. (Fodor B. 1985.) 

A változások telep és bányaterületi szinten is bemuta-
tásra kerülnek. A fentieken kívül különbözõ statisztikai 
táblákat is tartalmaz az új típusú mérleg, köszönhetõen 
Fodor Béla - Lengyel Vilmosné - Rapp Ferenc által létre-
hozott számítógépes információs rendszernek. Ezek: a 
készletek (földtani, ipari) mélységtartományok, minõsé-
gi tartományok szerinti bontásban, ismeretességi kate-
góriák, vízszinthez viszonyított megoszlás stb. 

A mai korszerû bauxitmérleg tehát elengedhetetlenül 
fontos és hasznos információkat szolgáltat mind az ille-
tékes állami szervek, mind pedig a bányavállalkozók ré-
szére ásványvagyon-gazdálkodási politikájuk kialakítá-
sához. 

AZ ALSÓPEREI BAUXIT FÖLDTANI KUTATÁSA ÉSAZ ALSÓPEREI BAUXIT FÖLDTANI KUTATÁSA ÉS

SZEREPE A FÖLDTANI MEGISMERÉSBENSZEREPE A FÖLDTANI MEGISMERÉSBEN 

Császár Géza 

AZ ALSÓPEREI BAUXIT KUTATÁS-
ÉS MEGISMERÉS-TÖRTÉNETE 

Az Alsóperei Bauxit Formáció megnevezés ugyan csak 
az elmúlt évszázad második felének közepén született 
meg (Császár & Haas 1983), de felismerése – függetlenül 
a Bakony földtani térképezésétõl – a múlt század elsõ 
felére tehetõ. Fontosabb ismert elõfordulásait és az elõ-
fordulás lehetõségét megszabó Tési Agyagmárga jelen-
legi elterjedési kontúrját az 1. ábra tartalmazza. A felfe-
dezés pontos dátuma nem ismert, sõt még a felfedezõ 
neve sem 

teljesen bizonyos. Azonban minden jel arra utal, hogy 
felismerése – a gánti bauxithoz hasonlóan – ugyancsak 
a kitûnõ geológusi adottságokkal rendelkezõ bányamér-
nök, Balás Jenõ nevéhez fûzõdik, aki után azonban ér-
demi dokumentum innen sem maradt fenn. A felismerés 
ideje a 20-as évekre tehetõ, azok után, hogy Velty István 
veszprémi bányakutató 1922-ben felfedezte az eplényi 
bauxit-elõfordulást (Noszky 1951). Erre utal Vadász 
(1935) alábbi közlése: "Balás Jenõ bányamérnök úrnak 
egyik bakonyi kutatásánál, 1927-ben merült fel elõször 
az a gyanú, hogy a bauxit a kréta rétegek alján volna ku-
tatható." Teledi Róth 1927. évi, a dunántúli-középhegy-
ségi bauxittelepekrõl írott munkájában még nem tesz 
említést a perepusztai bauxitról, mint ahogy Vadász az 
1930-ban kiadott Szénképzõdés, hegyképzõdés és bau-
xitkeletkezés Magyarországon címû munkájában sem 
lelhetõ fel. Teledi Róth 1934-ben azonban már szûksza-

vúan közli, hogy Balás Jenõ volt a felismerõje az 
Alsóperepuszta melletti, tunyok-hegyi, továbbá az 
Eplényhez közeli boszorkányhegyi bauxit elõfordulások-
nak, míg a kutatást Alsóperén Noszky (1951) szerint 
Velty Istvánnal közösen indították el. Alsóperén és az 
olaszfalui Boszorkány-hegyen 1927-ben már Kormos és 
Vadász végzett kutatást (Noszky 1951), majd Balás 
ugyanitt további feltárásokat létesített (Noszky 1951). 
Teledi Róth késõbb, 1937-ben már azt írta, hogy Alsó-
pere és Eplény térségében a "a produktív bauxitszint fel-
lépése már régebben ismeretes" "az apti sorozat alján". 
Ugyancsak Teledi Róthtól (1937) tudjuk, hogy Balás 
mindkét területen kutatóaknákat telepített, melyeknek 
– ha voltak egyáltalán – dokumentumai nem maradtak
fenn. Az általa készített, ma is helytálló földtani térké-
pen (2. ábra) a megtalált valamennyi, összesen 10 kuta-
tóaknát is feltüntetette. Ezek a földtani intézeti megbí-
zás alapján általa végzett földtani térképezés idején már 
beomlott állapotban voltak, vagy betemették azokat. A 
bauxit és közvetlen fedõjének rétegsorát az általa be-
számozott kutatóaknák kiszórt anyagából, illetve az 
egyik kutatóakna részleges felújítása alapján állította 
össze. A bauxitlencse szelvényszerû ábrázolása azon-
ban Vadász (1946) munkája (3. ábra). Ebben legalul vö-
rös, tömör bauxit, legfelül pedig sárga, pizoidos bauxit, 
míg a kettõ között egymást váltó formában két-két szür-
ke, pizoidos bauxit, illetve vörösagyag minõsítésû réteg 
található. 

Az Olaszfaluhoz tartozó Malom-völgy nyugati oldalán, 
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1. ábra. 
Az Alsóperei Bauxit Formáció elõfordulásai és az albainál idõsebb képzõdmények földtani térképe (Császár 1986). 

Jelmagyarázat 
1. Alsóperei Bauxit F., 2. Tatai Mészkõ F., 3. Bakonyi alsó-kréta képzõdmények általában, 4. Középsõ- és felsõ-jura képzõdmények, 
5. Alsó-jura képzõdmények, 6. Jura képzõdmények általában, 7. Dachsteini Mészkõ F. 8. A Kösseni F. és a Dachsteini Mészkõ Fenyõfõi 
Tagozata, 9. Fõdolomit F., 10 Veszprémi Márga F., 11. Középsõ-triász képzõdmények, 12. Alsó-triász képzõdmények, 13., A Tési 
Agyagmárga elterjedési határa 

2. ábra.

Az alsóperei bauxitterület földtani térképe 
(Telegdi Roth 1937, részlet) 

Jelmagyarázat (mai értelmezés szerint): 
1. Lösz, 2. Csatkai Formáció (kavics),
3-5. Zirci Mészkõ F., 
3. Gajavölgyi T.,
4. Mesterhajagi T.,
5. Eperkéshegyi T.,
6. Tési Agyagmárga F.,
7. Alsóperei Bauxit F.,
8. Dachsteini Mészkõ F.,
9. Fõdolomit F.,
10. Sédvölgyi Dolomit F.,
11. Telegdi Roth vonal, 12.
Kutatóakna, 
13. Rétegdõlés
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1-2: Holocén, 
1. Talaj, 
2. Kõzettörmelékes agyag 
(lejtõtörmelék), 
3-7 Középsõ-kréta, 
4. Tési Agyagmárga F. 
(mészkõ és homokkõ), 
3, 5-7. Alsóperei Bauxit F., 
3. vörös agyag, 
5. Sárgás, pizoidos bauxit, 
6. Vörös, tömör bauxit, 
7. Szürke, pizoidos bauxit 

3. ábra. 
Az Alsóperi Bauxit települési viszonyai - egy töbör földtani 

metszete (Vadász 1946) 

Jelmagyarázat (mai értelmezés szerint) 

4. ábra.
Az alsóperei lejtakna bejárati képe 2004-ben (Császár G. felvétele)


a Hidegkúti erdõben létesített kutatóaknákról elsõként 
Vadász (1935) adott tájékoztatást. Konkrét megnevezé-
sét csak azon 3 (12., 15. és 17) aknának közli, amelyek-
ben kréta képzõdményeket talált. Eszerint tehát itt leg-
alább 17 kutatóaknát mélyítettek. Ez a terület a délkele-
ti irányú folytatása a Telegdi Roth (1937) által boszor-
kány-hegyi néven említett területnek. Az utóbbi helyen 
õ 4 aknáról számolt be, de az aknák számozását nem is-
merte. Leírása szerint közülük csupán egyben volt bau-
xit. Vadász (1935) beszámolója ugyan konkréten csak 3 
aknát nevesít (12., 15 és 17), de a sorszámokból kiderül, 
hogy itt több aknáról lehet szó, ha csak nem számozták 
sorba az alsóperei aknákkal. A tekintetben azonban Va-
dász és Telegdi Roth véleménye egybe cseng, hogy a 
boszorkány-hegyi területen csupán egy aknában (15.) 
volt bauxit, mégpedig 1,7 m vastag pizoidos bauxit. Le-
írása szerint az aknákban a bauxit fölötti kréta rétegsor 
tarka – fõként vörös és sárga – agyagból, szürke, "osz-
tracodás" agyagból, vörös csigás agyagból és "mészkõ-
rögös" (valószínûleg mészkõgumós) agyagból áll. Az ál-
tala és Pávai Vajna F. által gyûjtött legalább 7 csiga 

taxon (Pseudomelania, Acrilla, Mathildia, Ataphrus, 
Pleurotomaria fajok) alapján a képzõdményt egyértel-
mûen tengeri eredetûnek tekintette. Ezeknek a rétegek-
nek a korát a franciaországi Orgonból ismert adatok 
alapján a barremi/apti korszakok határában jelölte meg. 
Ebbõl adódóan a feküjében lévõ bauxit keletkezését 
barreminek tartotta. 

A Telegdi Roth (1937) által a Tési-plató északnyugati 
peremén létesített kutatóaknából származó csigák kö-
zött Vadász (1935) 6 taxont azonosított be, amelyek 
alapján az itteni rétegsort is a barremi/apti határ környé-
kén keletkezettnek minõsítette. Vadász (1935) a mai ne-
vén Tési Agyagmárga Formációként jelölt "ostreás-
orbitolinás rétegek" magasabb szintjébõl Zirc környékén 
gyûjtött 23 csiga taxon alapján a képzõdményt az apti 
emelet sorolta, nem zárva azonban ki annak lehetõségét 
sem, hogy az az albaiba is átnyúlik. Ezek az akkor na-
gyon korszerûnek minõsíthetõ eredmények – különösen 
az ezeken alapuló állásfoglalás – hosszú idõre axiomati-
kusan határozták meg a barremi korszakot a fõ bauxit-
képzõdési idõnek. 

A fenti területeken a megelõzõ kutatások azonnal ki-
termelhetõ vagyont csak Eplénynél hoztak, melynek 
csekély volta nem keltette fel a Magyar Bányamûvelõ Rt 
érdeklõdését, ezért annak termelését Velty végezte, ki-
termelve a mintegy 25 et ipari vagyont. 

Az alsóperi bauxitterület 1931-ben kincstári tulajdon-
ba került, amelyet 1936-ban a Magyar Bauxitbánya Rt. (a 
korábbi Magyar Bányamûvelõ Rt) vett bérbe (Noszky 
1951). Ekkor újra kezdték a kutatást, amelynek kereté-
ben már fúrásos és bányászati kutatásra, és ismeretlen 
mértékû egyidejû termelésre is sor került. A kutatást 
1940-ben abbahagyták, és fokozatosan növelték a ter-
melést, amely 1944-ig folyt (Noszky 1952), nem kis mér-
tékben a háborús konjunktúrának is köszönhetõen. 
A megelõzõ kutatás és termelés volumenét nem kis erõ-
feszítések árán, némi bizonytalanság mellett Noszky 
(1952) derítette ki. Eszerint Alsóperén a bánya bezárá-
sáig – pontosabban meg nem határozható idõpontok-
ban – 14 fúrás mélyítésére került sor 624, 3 folyóméter 
hosszban, amelyhez 78 kutatóakna és 5 bányászati fel-
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táró, szállító és légakna kapcsolódott. A kutató és feltá-
ró létesítmények egy kis részének még a helyét sem is-
merjük. A feltáró aknák közül mindössze kettõnek a he-
lyét tartalmazza a már hivatkozott Noszky jelentés 
(1952). Az egyetlen névvel ellátott akna (Miklós akna - 4. 
ábra), bejárata ma is áll, miközben a gazdátlanná vált 
bánya beomlott, eszközeit széthordták. A kitermelt va-
gyon mennyisége 83 vagy 87 et., aminek azonban egy 
jelentõs része ma is a bánya melletti depón található. 
Ennek elsõdleges oka a rendkívül erõsen és hirtelen vál-
tozó minõség volt. 

Az Alsóperi Bauxit vagyis a legidõsebb dunántúli-kö-
zéphegységi bauxitszint továbbkutatása a MASZOBAL 
keretében, expedíciós jelleggel 1950-ben kezdõdött új-
ra. A vonatkozó expedíciós csoport vezetésével Noszky 
Jenõt bízták meg. Mostoha, pénz- technika- és idõhiá-
nyos körülmények között 1950-ben a földtani térképe-
zés és a 23 kézifúrás (72,7 m) mellett 3-3 gépi fúrást mé-
lyítettek le mind a boszorkány-hegyi, mind az alsóperei 
területen, összesen 505,9 folyóméter terjedelemmel. A 
kis vastagságú telepet harántoló két pozitív és egy ne-
gatív fúrás ellenére, fõként a meredeken mélyülõ aljzat 
miatt a boszorkány-hegyi elõfordulás kutatását ezzel le-
zártnak tekintették, míg az alsóperei hasonló eredmé-
nyek ellenére (3 fúrás, 373,5 fm terjedelem) a terület to-
vábbkutatását változatlanul indokoltnak találták. Alsó-
pere térségében 1951-ben 26 gépi fúrás mélyítése tör-
tént meg 2646, 2 folyóméter összhosszal. Noszky (1952) 
jelentésében hosszan sorolja a fogyatékosságokat, me-
lyek között talán a legfontosabb az volt, hogy a fúrások 
volumene mindössze 27 %-a volt a tervezettnek, a mag-
kihozatal nagyon gyenge volt, így az adatok bizonytalan-
sága miatt a vagyon volumene nem volt számolható, 
csak becsülhetõ, mégpedig minõségi bontás nélkül. 
A becsült vagyon mennyisége mindössze 1/3-a (6.213 
et) lett az 1 évvel korábban becsült volumennek. Ugyan-
akkor a megkutatottnak tekintett 1-C2 (Mogyorós) 
tömbre számolt vagyon 1.698 et. Ennek fontosabb mi-
nõségi mutatói az alábbiak: Al2O3 51,14%, SiO2 13,82%, 
Fe2O3 19,21%, modulus: 3,9. Alliquander & Vadász 
(1950) ugyanakkor már elõtte is szerényebb (0,1 Mt 7-12 
modulusú és 2 Mt 7 alatti modulusú) vagyont becsült a 
feltártnak tekintett területre: A tekintélyes mértékû ér-
tékcsökkenésrõl számot adó jelentés ellenére (Noszky 
(1952) szerint bebizonyosodott, hogy "az alsóperei 
bauxitelõfordulás komoly jelentõségû objektum", ezért 
a terület továbbkutatását indokoltnak találta és javasol-
ta. Igaz, Telegdi Roth (1950) már a kutatás kezdetén je-
lezte, hogy a MASZOBAL bizalmatlan a perei bauxittal, 
mert a 40-es évek termelés idején sem tudott a bánya 
egyenletesen jó minõségû terméket szállítani. 

A továbbiakban az Alsóperei Bauxit kikerült az érdek-
lõdés homlokterébõl, csak tudományos publikációkban 
jelent meg valamilyen szinten. Az itteni vagyonnal csak 
prognosztikus szinten számoltak. Bárdossy (1977) ábrá-
zolta elõször az Alsóperi Bauxitot kronosztratigráfiai 
alapú rétegoszlopban. A bauxit képzõdését a valangini 
és apti korszakok közötti idõben jelölte meg, a mai szem-
nek meglepõ módon lefelé tágítva ki ezzel a Vadász 
(1935) által bauxitképzõdésre kijelölt (barremi) korszakot. 

A Bauxitkutató Vállalt és a Magyar Állami Földtani In-
tézet közötti együttmûködés keretében – a fél évszázad-
dal korábbiaknak megfelelõen – az 1970-es és 1980-as 
években a MÁFI szakemberei is közremûködtek a bau-
xitprognózisok készítésében. 

Bár az Alsóperei Bauxit Formáció definíciójának alap-
jául a kitermelt alsóperei lencse, viszonylag jó minõségû 
bauxitot tartalmazó rétegsora szolgált, de Kanuer J. & 
Mindszenthy A. (1996) egy általánosabb érvényû megfo-
galmazását adta az alábbiak szerint: "Alsóperei Bauxit-
nak nevezzük a Tési Agyagmárga Formációval kezdõdõ 
középsõ-kréta rétegsor alatt elhelyezkedõ, felsõ-triász 
vagy liász mészkõ többé-kevésbé karsztos felszínére te-
lepülõ uralkodóan allitos-kaolinites képzõdményt, me-
lyet nagyfokú és gyakran szeszélyes kõzettani (szín, szö-
vet és minõségi) változatosság is jellemez." 

AZ ALSÓPEREI BAUXIT 
ÁSVÁNY-KÕZETTANI JELLEGEI 

Mint már korábban szó esett róla, és már Vadász 
(1935) szelvényébõl is kiolvasható, az Alsóperei Bauxit 
szélsõségesen változó megjelenésû és minõségû bauxit. 
Noszky (1952) szerint a perei bauxit színe rendkívül erõ-
teljesen változó: az élénkvöröstõl a sötét-barnásvörö-
sig, az indiai vöröstõl a barnáig, a zöldessárgától a szür-
késrózsaszínig és a lilásfehérig, továbbá a kékeszöldtõl 
a világossárgáig és a szürkéig. Szövete lehet pizoidos, 
mégpedig sárgás és szürke változatban is, de lehet tö-
mör és vörösagyag-betelepüléses is. Fõbb elemi össze-
tevõi Telegdi Roth (1934) szerint: Al2O3: 37,75- 58,95%, 
SiO2: 6,01-16,68%, Fe2O3: 14,58-20,31%, CaO: 0-13,68%, 
MgO: 0-0,44%, TiO2: 1,8-3,1%, Izzítási veszteség: 14,07-
22,15%. A kitermelés során külön tartották nyilván a fel-
sõ, pizoidos és az alsó, tömör, vörös bauxit minõségét 
(Ajtai Z. E. 1941). Az elõbbi adatai: Al2O3: 50-60%, SiO2: 
5-13%, míg az utóbbié: Al2O3: 37-54%, SiO2: 15-25%. Aj-
tai (1941) kiemelte továbbá, hogy ennek a bauxitnak az 
átlagosnál nagyobb a V és a Be tartalma, továbbá, hogy 
a Bayer-féle timföldgyártási folyamatnál ez a bauxit "a 
legkisebb veszteséggel tárható fel, ami igen becses tu-
lajdonság". Földváriné Vogl M. vizsgálatai szerint ásvá-
nyos összetételében uralkodik a gibbsit, kevesebb a 
böhmit, és elõfordulhat alunit is, miközben rendszeres 
kísérõje a kaolinit (Vadász 1951). 

AZ ALSÓPEREI BAUXIT ELTERJEDÉSI 
TERÜLETE 

Az Alsóperei Bauxit két egymástól elszigetelt területté 
zsugorodott tömbben õrzõdött meg. A nagyobbik tömb 
az Északi-Bakonyban van (1. ábra), a kisebbik az úrkúti 
területre esik. A legjelentõsebb, ipari hasznosításra is al-
kalmas minõségû és mennyiségû bauxit kizárólag az 
elõbbi területrõl, Alsópere szûkebb környezetébõl is-
mert (5. ábra - Császár 1986), ahol az jelentõs kiterjedé-
sû, egybefüggõ telepet formál, miközben ennek a pere-
mein már lencsés jelleget ölt. A bauxittest átlagos vas-
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5. ábra.
Az Alsóperei Bauxit F. ismert elõfordulásai az Északi Bakonyban (Császár 1986). 


tagsága itt 5-6 m, de ismerünk 22,6 m-t meghaladó vas-
tagságú teleprészletet is. Az ehhez ÉK-i irányban kap-
csolódó Tés- kistési területen (5. ábra) hasonló jellegû, 
de apró lencséket formálva jelenik meg a bauxit. Tekto-
nikus kontaktusa ellenére ennek jellemzõ példája pl. a 
Tés Tt-27 fúrás. Itt az átlagos vastagság nem haladja 
meg a 2 m-t, és a legvastagabb érték is csupán 4,4 m. 
Bakonynána térségében öt fúrás harántolt a formációba 
sorolható képzõdményt, amelyek kis vastagságúak és 
gyenge minõségûek, leginkább csak bauxitos agyagok. A 
Tési Agyagmárga északi elterjedési vonala közelében, 
vagyis már a szinklinális északnyugati oldalán két na-
gyobb (Dudar és Csetény térségében), és egy kisebb 
(Súr-14 fúrás) lencse rajzolódik ki (5. ábra). Az elõbbi két 
esetben a formáció vastagsága meghaladhatja az 5 m-t 
is, míg a súri fúrásban a közbetelepülõ szenes agyaggal 
és a mészkõtörmelékes bázisréteggel együtt sem halad-
ja meg a 2,4 m-t, amiben még a 40 cm pizoidos bauxit 
is van. Az utóbbi esetben nem zárható azonban ki, hogy 
a kis vastagság oka a tektonikus kontaktus a fekü 
Dachsteini Mészkõvel. A minõség mindhárom esetben 
gyenge. 

A formáció egyértelmûen beazonosító legészakabbi 

elõfordulása a bakonyoszlopi területre esik. Itt a kréta-
mentes területen, a Bob-15 fúrásban – a Dachsteini 
Mészkõ fedõjében – eróziós foszlányként szürke agyag 
által közrezártan 50 cm vastag, mészkõtörmelékes, 
pizoidos bauxit települ. Az Alsóperei Bauxit fölött 27,4 
m vastag csigás márga és osztreás mészkõ betelepülé-
ses Tési Agyagmárga õrzõdött meg az eocén elõtti le-
pusztulástól. Ennek az elõfordulás-csoportnak a legnyu-
gatabbi tagjaként értelmezhetõ az Epény és Olaszfalu 
közötti, a Malom-völgyhöz kapcsolódó, az irodalomban 
boszorkány-hegyi néven ismert elõfordulás. Az olaszfa-
lui Eperjestõl nyugatabbra a Zirci-medencében már 
kvázifolyamatos kifejlõdésû tengeri alsó-kréta képzõd-
mények õrzõdtek meg, ami a bauxit feküjeként sehol 
sem bizonyult kedvezõnek. 

A déli-bakonyi, Úrkút környéki elõfordulás elsõsorban 
õsföldrajzi szempontból tekinthetõ különlegesnek. Ha 
szigorúan vennénk a definíciót, akkor az itteni bauxit 
nem is lenne az Alsóperei Formációba sorolható. 
Ugyanis itt a középsõ-kréta képzõdmények több fúrás-
ban (Padrag Pa-7 – Császár 1981; K-18, -55, -66, -67, -
68,-75, – Knauer & Harrach in: Szantner et al. 1986), a 
másutt fedõként megjelenõ Tési Agyagmárga hiányával 
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közvetlenül települ a Zirci Mészkõ a jura rétegsor fölött. 
A vörös színû, bauxitos agyag, agyagmárga, márga, vagy 
agyagos, változó karbonáttartalmú bauxit gyakori köz-
betelepülésként a Zirci Mészkõ Úrkúti Tagozatán belül 
jelenik meg. Ezek csak részben tekinthetõk szárazföldi 
közbetelepülésnek, bauxitásványok ugyanis a tengeri fa-
unájú mészkõ oldási maradékában is gyakran kimutat-
hatók (Császár 1981). Nem mindenki osztja ugyan az 
alábbi nézetet, de késõbb részletezendõ okok miatt én 
ezt a kétségtelenül kissé fiatalabb és tengeri rétegek kö-
zé zárt bauxitos agyagot, illetve agyagos bauxitot is az 
Alsóperei Bauxit Formációba tartozónak tekintem. 
A Padrag Pa-7 fúrásban tektonikus okok miatt mindös-
sze 80,6 m vastag középsõ-kréta rétegsorban a savazás 
nélkül végzett röntgendiffrakciós mérések 45 minta kö-
zül 20-ban igazoltak legalább nyomnyi mennyiségû böh-
mitet, kivételesen gibbsitet is. Ugyanakkor a termikusan 
vizsgált 13 minta közül csak 2-ben mutatkozott böhmit, 
az egyikben azonban 23-24 % mennyiségben. Az allit-
tartalom szinte állandó jelenlétére utal, hogy a kar-
bonátmentesített 27 minta közül 22 tartalmazott kimu-
tatható mennyiségû bauxitásványt (Császár 1981). 

A BAUXITKUTATÁSHOZ (IS) KÖTHETÕ 
RÉTEGTANI EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 

Már a korábbi alcímeknél is elkerülhetetlenül szó esett 
bizonyos rétegtani eredményekrõl, elsõsorban az 1930-
évek intenzív bauxitkutatása idejébõl. Itt röviden csak 
az utóbbi 3 évtized fontosabbnak ítélt eredményeirõl 
esik szó. A területen bauxitkutatás és termelés lezárta 
után a 60-as évek legelején kezdõdött meg a nyers-
anyag-kutatási, illetve prognóziskészítési célokat alapo-
zó újabb részletes földtani térképezés, majd a tágabb 
térségben a kõszénkutatás is, amelyekhez ugyancsak 
kapcsolódtak újabb anyagvizsgálati igények. 

Nagyon fontos lépést jelentett a nemzetközi rétegtan 
új alapokra helyezése a 70-es években, ami a magyar ré-
tegtani szemléletet is alapjaiban formálta át. Ennek 
egyik leglátványosabb eredménye a litosztratigráfiai 
egységek megalkotása volt. Ekkor születtek meg a kö-
zépsõ-kréta üledékciklus legalsó elemét képezõ Alsópe-
rei Bauxit üledékfolytonos fedõjét alkotó képzõdmé-
nyek litosztratigráfiai egységei és azok szabványos elne-
vezése. Az alapegységek (és azok szabványos leírói - in 
Császár (szerk.) 1996) az alábbiak: Alsóperei Bauxit F. 
(Knauer & Mindszenty), Tési Agyagmárga F. (Császár), 
Zirci Mészkõ F. (Császár), Pénzeskúti Márga F. (Császár 
). Közülük több tagozat rangú egységekkel rendelkezik. 
A Tési Agyagmárga legalsó rétegeit a Zirci-medencében 
Kepekõi Tagozatnak nevezzük, ami tarka, limonitpizoi-
dos, tûzkõkavicsos tûzkõmálladékból áll. Bokodi Tago-
zatként különítjük el az Oroszlányi-medencében a for-
máció felsõ részét képviselõ tarka agyag és homokkõ 
összetételû rétegeit. A Zirci Mészkövön belül, jobbára a 
kõzetalkotó mennyiségû õsmaradvány-tartalom alapján 
az alábbi tagozatokat különböztetjük meg: Eperkéshe-
gyi T. (rudistás mészkõ), Mesterhajagi T. (orbitolinás és 
mikrofaunás mészkõ), Gajavölgyi T. (homokos, echino-

dermata-töredékes mészkõ) és Úrkúti T. (gastropodás 
mészkõsor). A Pénzeskúti Márgának 3 tagozata van: Zsi-
dóhegyi T. (mészkõgumós márga), Esztergári T. (szerke-
zet nélküli márga), Jásdi Homokkõ T. Rétegtag rangú 
egységei az alábbi formációknak van: Tési Agyagmárga: 
Tunyokhegyi R. – a bauxitot fedõ mészkõ rétegek; 
Timárpusztai R. (Knauer & Gellai 1989) – a Zirci Mészkõ 
felé átvezetõ homokos mészkõ; Zirci Mészkõ: Csetényi 
R. (Knauer & Gellai 1983) – orbitolinit jellegû rétegek a
formáció alsó határán; Kõriserdei T. – orbitolinit a for-
máció közepén; Pénzeskúti Márga: Villóhegyi R. (Knauer 
1966 – "felsõ faunás szint), Nánai R. – a formáció 
glaukonit-dús bázisrétegei. 

A Tési Agyagmárga albai korszakbeli keletkezését pali-
nológiai vizsgálatai alapján elsõként Góczán (in: Nagy 
L.-né 1971) állapította meg. Ennek a középsõ-albaira 
történt pontosítása Juhász M. (1983) nevéhez fûzõdik. 
Az Orbitolina fauna alapján Zirci Mészkõ korát Görög 
(1996) a középsõ-albaiban jelölte meg. Már korábban 
erre a következtetésre jutott a formáció felsõ tagozatát 
és a Pénzeskúti Márga alsó tagozatát illetõen Horváth A. 
(1984) a zónajelzõ Stoliczkaia dispar alapján, és késõbb 
Bodrogi (1989) a Planomalina buxtorfi és a Rotalipora 
appenninica plankton foraminiferák alapján. 

KORA- KÖZÉPSÕ-ALBAI ÕSFÖLDRAJZI 
VISZONYOK 

A Vadász (1935) fent említett publikációjában a kréta 
képzõdményekre vonatkozó koradatok jelentõs mérték-
ben módosultak (lásd fent alcím alatt). Ugyan már õ sem 
zárta ki, hogy a Tési Agyagmárga képzõdése az albai 
korszakba is átnyúlik, de, hogy legalább részben már az 
albai korszak terméke legyen a Tatai Mészkõ és még a 
Pénzeskúti Márga alsó harmada is, ezt csak az ismétlõ-
dõ õslénytani vizsgálatok sora tudta hihetõvé tenni. 
Az alábbiakban a tágabb térség fejlõdéstörténetnek ér-
demben csak a kora-albai szakaszával kívánok foglal-
kozni (Császár 1986, 2002). A kora-kréta folyamán egy-
re erõsödõ kompressziós feszültségtérben a Dunántúli-
középhegység középsõ része tengeralatti körülmények 
között felboltozódott, és egy dominánsan sziliciklasztos 
északkeleti, valamint egy pelites-karbonátos délnyugati 
üledékgyûjtõ medencére különült, miközben a Dunántú-
li-középhegység szinklinális szerkezetet öltött. Az apti 
korszak végére a terület – a blokkos feldarabolódás mel-
lett – a tenger szintje fölé emelkedett, ténylegesen is el-
különítve egymástól a két medencét (6. ábra). A fenti 
változások következményeként a Bakony térségében 
egyenlõtlen mértékû lepusztulás zajlott, ahol a jura idõ-
szaki hátsági területek nagy részén legalább a 
Dachsteini Mészkõig terjedõ lepusztulás és karsztoso-
dás zajlott. Ezzel egyidejûleg a töbrökben akkumulálódó 
mállási termék és a tufaszórás anyaga a trópusi körül-
mények között allitosodási folyamaton esett át. A jelen-
legi helyzet szerinti északkeleti (gerecsei) medencébõl 
kiinduló lassú transzgresszió eredményeként lerakódott 
Tési Agyagmárga lefedte az Alsóperei Bauxitot tartalma-
zó töbröket a Bakony nagyobbik részén (6. ábra). A Ba-
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6. ábra.
A Dunántúli-középhegység kora-albai áttekintõ õsföldrajzi képe a jellemzõ üledékképzõdési térszíneket reprezentáló


képzõdményeloszlással (Császár 2002).


kony tagoltabb délnyugati részén a kiemeltebb terület-
részeket a tenger kissé késõbb, a Zirci Mészkõ képzõdé-
se idején öntötte el, ahová az allit takaróval fedett dé-
lebbi területek anyaga folyamatosan mosódott be a 
partszegélyi helyzetû, a vízszintingadozásokkal gyakran 
szárazra kerülõ területekre. Itt a gyors üledékképzõdés-
nek köszönhetõen nem, vagy csak kis mértékben követ-
kezett be a bauxit ásványok visszaagyagosodása, 
kaolinitté, illetve illitté alakulása, amint ez a Padrag Pa-
7 fúrásban jól látható. A déli-bakonyi bauxit tehát 
ugyanannak a bauxittakarónak a része volt, mint az, 
amely az Északi-Bakonyban telepszerûen megõrzõdött, 
azzal a különbséggel, hogy az utóbbi középsõ-kréta 
transzgresszó kezdeti szakaszában fedõdött le, míg az 
utóbbi valamivel késõbb és csak a Zirci Mészkõ plat-
formjának peremi zónájában õrzõdött meg a kiterjedt 
bauxittakaróból történt bemosódásnak köszönhetõen. 
Máig terjedõen vita tárgya Knauer (1966) azon megálla-
pítása, hogy a Zirci Mészkõ képzõdésének középsõ sza-
kaszán rövid idejû általános szárazrakerülés és karszto-
sodás zajlott le 

AZ ALSÓPEREI BAUXIT PROGNOSZTIKUS 
TERÜLETEI 

Bár az utóbbi másfél évtizedben az építõipari nyers-
anyagok kivételével lényegében nem történt termelés-
bõvítés, sõt nagymérvû visszaesés következett be szin-
te minden más területen, ebbõl adódóan prognosztikus 
tevékenységre sem volt igény, e kissé nosztalgikus, visz-
szaemlékezés jellegû munkát mégis az 1980-as évek ele-
jén lezárult prognosztikus értékelés (Császár & Lantos 
1982) eredményeinek felemlítésével, rövid áttekintésé-
vel kívánom zárni. Ennek alapjaként a bauxitra vonatko-

zó fúrási és felszíni adatok összesítése és értékelése 
mellett elkészült az albainál idõsebb képzõdmények el-
terjedési térképe (1. ábra) és a bauxit fedõjeként szerep-
lõ Tési Agyagmárga alulnézeti térképe (Császár & 
Csereklei 1982, Császár 1986). A prognózistérkép (7. áb-
ra) az elõkutatási szinten ismert területek feltüntetése 
mellett – a fekü képzõdmények kõzettani jellege (és ko-
ra) alapján – elkülöníti a reménybeli területeket a re-
ménytelennek minõsítettektõl. A reménybeli területen 
elkülöníti egymástól az aljzatnak a karsztvízszint alatti 
és fölötti területeit, ami a továbbtagolás egyik alapját 
képezi. A reménybeli területek rangsorolásában kiemelt 
szempontot jelentett az indikációk sûrûségére és az in-
dikációk minõségére vonatkozó adatok. A 10 reménybe-
li terület közül a legfontosabb 3 közül kettõ közvetlenül 
csatlakozik az elõkutatási szinten megismert tési és al-
sóperei területekhez (a jelen kivágat csak 7 területet tar-
talmaz). A 3. prognosztikus terület is kiemelt helyzetû és 
lényegében ÉNy-i irányú folytatását jelenti a tési blokk-
nak. A további prognosztikus területek rangsorát kie-
sebb mértékben a várható minõségromlás, nagyobb 
részben a várható nagyobb mélység szabja meg. A há-
rom legreménybelibbnek minõsített prognosztikus terü-
letre geofizikai és fúrásos elõkutatási terv is készült (7. 
ábra) 

ZÁRSZÓ 

A Dunántúli-középhegység az egykori tekintélyes vo-
lumenû hazai bauxitvagyonnak szinte egyetlen térszíne 
volt, ami az intenzív kitermelés, továbbá a vízkiemelés 
korlátozása miatt alapvetõen megcsappant. Az Alsópe-
rei Bauxit a múltban is epizódszereplõ, és e tekintetben 
a jövõben sem várható változás. Mindazonáltal a kuta-
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tásába fektetett energia a csekély gazdasági haszon 
mellett jelentõs mértékben járult hozzá a terület földta-
ni felépítésének tisztázásához és egyes földtörténeti 
események megvilágításához, amelyekre a terjedelmi 
korlátok miatt csak egy-egy példa említésére adódott 
mód, hiszen ezzel számos más munka részletesen is 
foglakozott, még ha a használt szemüveg a kapcsolato-

kat nem is láttatta eléggé. Ezzel szemben ehelyütt és ez 
alkalommal fontosabbnak tartottam az Alsóperei Bauxit 
kutatástörténetének ködbeveszõ kezdeti szakaszát egy 
kissé részletesebben áttekinteni. 

Köszönetnyilvánítás: A tanulmány elkészítését a 
T37510 nyilvántartási számú OTKA projekt támogatta. 

7. ábra.
Kivágat az Alsóperei Bauxit prognózis- és elõkutatási térképébõl (Császár & Lantos 1982).


Jelmagyarázat 
1. Tési Agyagmárga Formáció elterjedési határa, 2. A Tési Agyagmárga Formáció karsztvízszint alá esõ részének elterjedési határa, 
3. A fekü/fedõ kombinációcsoportok határa és a bauxit-elõfordulások minõsítése: a/ jó, b/ közepes, c/ gyenge, d/ rossz, 4. Elõkutatási szinten 
megkutatott terület, 5. Reménybeli bauxitterületek és azok rangsora, 6. Tervezett elektromágneses (MFS) szelvények nyomvonala, 7. Terve-
zett VLF mérések területe, 8. Tervezett fúrások és azok rangsora 
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A BAUXITKUTATÁS HOZZÁJÁRULÁSA A TRIÁSZA BAUXITKUTATÁS HOZZÁJÁRULÁSA A TRIÁSZ 

ÉS A FELSÕ-KRÉTA KÉPZÕDMÉNYEK RÉTEGTANIÉS A FELSÕ-KRÉTA KÉPZÕDMÉNYEK RÉTEGTANI

MEGISMERÉSÉHEZMEGISMERÉSÉHEZ

Haas János 

BEVEZETÉS 

A Dunántúli-középhegységi bauxittelepek uralkodó 
hányada triász képzõdmények karsztosodott felszínére 
települ és számottevõ részük esetében felsõ-kréta kép-
zõdmények találhatók a telepek fedõjében. E rétegtani 
helyzetnek köszönhetõen az évtizedeken át folytatott 
bauxit-kutatás és a bányászat nagymértékben hozzájá-
rult mind a triász, mind a kréta képzõdmények megis-
meréséhez. A középhegységben a bauxitkutatás az 
1920-as években kezdõdött a Bakony és a Vértes terü-
letén. A nyersanyagkutatást a kezdetektõl olyan kiemel-
kedõ és a rétegtan területén is igen tájékozott geológu-
sok segítették mint Telegdi Roth Károly és Vadász Elem-
ér, akik a telepek rétegtani meghatározottságát azonnal 
felismerték és a rétegtani ismereteket a kutatás fontos 
eszközévé tették. 

Az 1950-es évektõl a Bauxitkutató Expedíció kereté-
ben átfogó földtani térképezés és fúrásos kutatás indult 
ifj. Noszky Jenõ vezetésével, ismét alapvetõen rétegtani 
szemlélettel. A térképezési tapasztalatok azután be-
épültek a MÁFI részletes földtani térképeibe és számos 
rétegtanilag fontos feltárás részletes paleontológiai 
vizsgálata is e tevékenységhez kapcsolódóan indult el. 

Az 1960-as évektõl az 1990-es évekig a Bauxitkutató 
Vállalat keretében intenzív fúrásos kutatómunka folyt, 
amely rendkívül sok adatot szolgáltatott a triász és a 
kréta képzõdmények településérõl, elterjedésérõl, kifej-
lõdésérõl. A BKV szakemberei a kutatások során felvetõ-
dött rétegtani problémák megoldása érdekében szoros 
munkakapcsolatot alakítottak ki a MÁFI és az ELTE 
szakembereivel. 

A MÁFI-ban 1979-ben indult bauxitprognózis és elõ-
kutatási program az együttmûködés újabb formáit hívta 
életre elsõsorban az adatok értékelését, összegzését il-
letõen. A bauxitprognózis megalapozása céljából e 
program keretében szerkesztett térképek a rétegtani 
egységek térbeli elterjedésérõl adtak áttekintést. A bau-
xit elõkutatási program keretében, továbbá az egyre na-
gyobb súlyú hidrogeológiai problémák megoldásának 
érdekében mélyített magfúrások számos esetben ki-
emelkedõen fontos rétegtani alapszelvényeket eredmé-
nyeztek, melyek részletes tudományos feldolgozására 
az országos alapszelvény program keretében kerülhetett 
sor. 

Mindezek a bauxitkutatással kapcsolatos munkák szá-
mos új felismerésre vezettek a triász és a kréta képzõd-
mények litosztratigráfiai tagolásában, koruk pontosabb 

meghatározásában tér-és idõbeli kapcsolataik tisztázá-
sában továbbá fontos szedimentológiai és paleontoló-
giai ismereteket eredményeztek. E cikk keretében a geo-
lógiai megismerés kezdeteinek felvázolását követõen 
csupán azokról a lényeges rétegtani eredményekrõl esik 
szó, amelyek közvetlenül a bauxitkutatási tevékenység-
hez köthetõk. 

TRIÁSZ 

A Dunántúli-középhegység triász képzõdményeinek 
rendszeres kutatása az 1850-es években indult Szabó 
József, Karl Peters, Hantken Miksa, majd 1869-71-ben 
Böckh János, 1891-tõl id. Lóczy Lajos térképezõ és ré-
tegtani munkáival. E munkák során felismerték a Dunán-
túli-középhegység alpi rokonságát és számos esetben 
az Alpokban elnevezett képzõdmények nevét átvették. 
Olyan, a bauxitkutatás szempontjából döntõ fontossá-
gú egységekrõl van szó, mint a Dachsteinkalk 
(–Dachsteini Mészkõ) és a Hauptdolomit (–Fõdolomit). 

A II. világháborút követõen Vadász Elemér nem kis 
részben a bauxitkutatáshoz való szoros kapcsolat miatt 
szorgalmazta az ELTE Földtani Tanszékén a triász kép-
zõdmények intenzív tudományos kutatását. Ez indította 
el Véghné Neubrant Erzsébet üledékföldtani és paleon-
tológiai vizsgálatait (1957, 1960, 1982) és Oravecz János 
rétegtani és szerkezetföldtani kutatásait (1961, 1963; 
valamint Oravecz és Véghné Neubrandt, 1961). 

Az 1970-es évektõl - jelentõs részben az egyre na-
gyobb gondot jelentõ karsztvízproblémák megoldása 
érdekében – a bauxitipar, majd az eocén program során 
a Központi Földtani Hivatal is jelentõs erõfeszítéseket 
tettek a bauxit feküjét képezõ triász képzõdmények 
megismerése érdekében. A triász képzõdményeket je-
lentõs vastagságban feltáró fúrások mélyültek, amelyek 
lehetõséget teremtettek a részletes rétegtani, petrográ-
fiai, szedimentológiai, paleontológiai vizsgálatokra, ese-
tenként egy-egy rétegtani egység alapszelvényei lettek 
és olyan információkat adtak, amelyek azután a Dunán-
túli-középhegység hidrogeológiai modelljének megalko-
tásához is nélkülözhetetlen alapot szolgáltattak. 

Az eocén programmal kapcsolatos hidrogeolólógiai 
problémák tisztázása érdekében mélyült például 1978-
ban az Alcsútdoboz Ad-2 sz fúrás, ami a középhegység 
ÉK-i részére vonatkozóan máig a legfontosabb rétegta-
ni alapfúrás. Anchimetamorf képzõdmények felett fel-
tárta a perm szárazföldi Balatonfelvidéki Homokkõ kivé-

Földtani Kutatás XLII. évfolyam 2005. 3-4. szám 
3355



konyodott rétegsorát, felette a Tabajdi Evaporit, majd a 
tengeri felsõ-perm Dinnyési Dolomit Formációt. A fúrás 
a tengeri perm-triász határ fontos szelvénye, az alsó-tri-
ász Alcsútdobozi Mészkõ Formáció alapszelvénye és az 
anisusi Aszófõi Dolomit Formációig valamennyi alsó-tri-
ász formációt harántolta, a triász képzõdményeket át-
szelõ telérek, pedig a kréta Budakeszi Pikrit fontos elõ-
fordulásai. (Haas et al, 1988). 

Tekintettel arra, hogy a bauxittelepek feküje középsõ-
vagy felsõ-triász platformkarbonát (dolomit vagy mész-
kõ) és a legfontosabb karsztvíztárolók is ezek a kõzet-
testek nyilvánvaló, hogy a kutatás e képzõdmények jel-
legeinek és a vízrekesztõ agyagos képzõdményekkel va-
ló térbeli kapcsolataik megismerését illetõen hozta a 
legfontosabb eredményeket. 

A középsõ-triász Budaörsi Dolomit a Dunántúli-kö-
zéphegység ÉK-i részén elterjedt jelentõs vastagságú 
karbonátplatform fáciesû képzõdmény. A Mány-
Nagyegyháza térségében folyó bauxit és kõszénkutatás 
során mélyített fúrások vizsgálata (Véghné et al., 1978), 
továbbá a bányászattal kapcsolatos vízföldtani kutatá-
sok során mélyült Zsámbék Zs-14 sz. alapfúrás feldolgo-
zása alapján (Krystan-Tollmann et al., 1991, Góczán és 
Oraveczné Scheffer, 1996) fény derült arra, hogy a Gere-
cse déli elõterében a platformfejlõdés a karniban meg-
szakadt és mélyebb medence alakult ki amelyben márga 
és medence fáciesû tûzköves mészkõ és dolomit képzõ-
dött a késõ-karniig, amikor ismét sekély karbonátplat-
form alakult ki a Fõdolomit Formáció képzõdésének 
megindulásával (Haas, 1994). A Bakony K-i és a Vértes 
Ny-i részén folyt bauxitkutatás, földtani térképezés, to-
vábbá az iszkaszentgyörgyi bauxitbánya Bitó II. feltáró-
vágatában végzett megfigyelések alapján az is kiderült, 
hogy a Vértes és a Bakony nyugati része a középsõ-tri-
ásztól a triász végéig szinte folyamatosan karbonátos 
platform volt. A Balaton-felvidék térképezése alapján 
ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a Dunántúli-középhegy-
ségi egységnek ez a része a középsõ-triász középsõ ré-
szétõl a késõ-karniig medence volt, ahol a karniban a 
Veszprémi Márga rakódott le többszáz méter vastagság-
ban. Ezekbõl az adatokból lehetett levezetni a meden-
cékkel és szigetplatformokkal jellemezhetõ karni õsföld-
rajzi modellt a platform és a medence fáciesek össze-
fogazódásos átmenetének értelmezését (Haas 1994). 
A fenyõfõi bauxitelõfordulás bányászatával kapcsolatos 
vízföldtani problémák megoldásánál ezt a modellt alkal-
maztuk a sajátos hidrogeológiai jelenségek magyaráza-
tára (Haas et al, 2002). 

A bauxitkutatással és a vízföldtani problémákkal szo-
rosan összefüggõ másik kérdés a képsõ-nori – rhaeti 
medence fáciesû Kösseni Formációval kapcsolatos, il-
letve itt is az agyagos kõzetekbõl álló medence fácies és 
az egykorú karbonátos platformfáciesek össze-
fogazódásos átmenetérõl van szó. A Keszthelyi-hegy-
ségben végzett földtani térképezés és északi elõterében 
végzett bauxit elõkutatás, a Csabrendek és Szõc-
Halimba környéki bauxitkutatások során mélyített fúrá-
sok alapján megállapíthatóvá vált a Kössen medence 
késõ-nori kialakulásának folyamata késõbbi fejlõdéstör-
ténete, rekonstruálhatóvá vált az elzárt platform mögöt-

ti medence és a Dachsteini-típusú karbonátplatform 
kapcsolata. Értelmezést nyert a Keszthelyi-hegység 
északi elõterében még agyagmárga, márga összetételû 
formációban a karbonátos betelepülések megjelenése, 
majd uralkodóvá válása, végül a márgarétegek kiékelõ-
dése ÉK felé haladva (Haas, 1993). Az Északi-Bakonyban 
és a Gerecsében végzett kutatások azt is kimutatták, 
hogy a Fõdolomit és a Dachsteini Mészkõ közötti átme-
neti egység – a korábbi gyakorlattal ellentétben – nem 
sorolható be a Kösseni Formációba, és a Dachstein 
Mészkõ Fenyõfõi Tagozataként definiálták. 

Ugyancsak a vízföldtani problémák, továbbá a tek-
tonikusan felaprózódott, de áthalmozatlan és az áthal-
mozott dolomitbreccsák (dolomitfanglomerátum) elkü-
lönítésének problémái irányították a bauxitkutatásban 
dolgozó szakemberek figyelmét a késõ-triász ciklusos 
karbonátok vizsgálatára. Tóth Kálmán és Gellai Mária 
(1980) számos bauxitkutató fúrásból és bányából emlí-
tett ciklusos kifejlõdésû, a Fõdolomit Formációba és az 
átmeneti rétegcsoporba sorolható rétegsorokat. T. 
Gecse Éva (1984) tanulmányban foglalta össze a Fõdo-
lomit 100 m-es szakaszát feltárt Dudar Du-371 sz. fúrás 
és más bakonyi fúrási rétegsorok részteles ciklusvizsgá-
latának eredményeit. Ez a tanulmány ma is a Fõdolomit 
ciklusjellegeinek legteljesebb dokumentációját jelenti. 

FELSÕ-KRÉTA 

A Dunántúli-középhegység felsõ-kréta képzõdményi-
nek rétegtani vizsgálata a XIX. század második felében 
indult Franz Hauer térképezõ munkájával, aki több, tar-
talmát tekintve ma is érvényes kõzetrétegtani egységet 
leírt. Az 1910-es években Taeger Henrik térképezéshez 
kapcsolódó munkája számottevõen pontosította a ko-
rábbi rétegtani ismereteket. 

Az 1930-es évektõl az 1960-as évekig, ifj. Noszky Jenõ 
térképezõ és rétegtani munkáiban már elválaszthatatla-
nul összekapcsolódott a bauxitkutatás és a rétegtani-
õslénytani alapkutatás. Ehhez a tevékenységhez az 
1950-es évektõl közvetlenül kapcsolódtak paleontoló-
gus specialisták által végzett, részben biosztratigráfiai 
célú kutatások (Géczy, 1954; Czabalay, 1964, 1970; Sidó 
1963; Góczán, 1964). Ezek a munkák megalapozták a 
pontosabb korbesorolást, jóllehet az eredmények nem 
voltak mentesek ellentmondásoktól. 

Az 1970-es évektõl a térképezési, rétegtani alapkuta-
tási, továbbá a kiterjedt geofizikai és fúrásos nyers-
anyag-kutatási adatok alapján a távlati bauxitvagyon fel-
mérését és a kutatások tervezését célzó összefoglaló 
munkák indultak meg az állami kutatóintézetekben 
(MÁFI és ELGI) továbbá az alumíniumipari intézmények-
ben (ALUTERV, Bauxitkutató Vállalat, bányavállalatok). 
Ennek során kiegészítették, részletesebbé tették a 
litosztratigráfiai tagolást, új egységekre tettek javaslatot, 
összefoglaló térképek, új rétegtani, õsföldrajzi modellek 
születtek (a felsõ-kréta bauxitszintrõl Haas és J. 
Edelényi, 1978). 

A bauxitkutatás eredményei nyomán, az 1970-es - 80-
as években alapvetõen megváltozott a karsztbauxit kép-
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zõdésére vonatkozóan a szemlélet. Az akkor már rutin-
szerûen alkalmazott vékonycsiszolatos szöveti vizsgála-
tok is egyre elfogadottabbá tették azt a felfogást, hogy 
a bauxit üledékes kõzet, amit célszerû a szedimentoló-
gia módszereivel vizsgálni és értelmezni. Rétegtani né-
zõpontból a bauxittelepek sajátos geometriájú litosz-
tratigráfiai egységekként értelmezhetõk. Ennek megfele-
lõen Haas és J. Edelényi (1980) javaslatot tettek a felsõ-
kréta fedõs bauxitok formáció rangú egységként való 
definiálására Halimbai Bauxit Formáció névvel. 

A késõbbi részletes szedimentológiai kutatások alap-
ján a Halimbai Bauxit Formáció terminust leszûkítették 
azokra az eredetileg felsõ-kréta fedõs bauxittestekre, 
amelyek esetében a bauxitos alapanyag jelentõs meny-
nyiségû bauxittörmeléket, kialakult szegélyû ooidokat, 
pizoidokat és klasztokat tartalmaz. A kõzet rétegzett, 
helyenként keresztrétegzett és finom-homok-kavics mé-
retû karbonáttörmelék betelepüléseket is tartalmaz (Ju-
hász, 1988, Bárdossy és Juhász, 1991, Knauer et al., 
1996). Ettõl elkülönítették a Nagytárkányi Bauxit Formá-
ciót, amelybe azokat az eredetileg felsõ-kréta fedõs te-
lepeket sorolták be sötétvörös, téglavörös színûek és 
többnyire apró ooidos, intraklasztos szövetûek, diage-
nezisük erõsen oxidatív környezetben történt (Knauer 
és Mindszenty, 1996). 

Jelentõs erõfeszítések történtek a bauxitformációk 
korának biosztratigráfiai módszerrel történõ datálására 
a Bauxitkutató Vállalatnál és a Földtani Intézetben. 
A bauxitkutató fúrások palynologiai vizsgálata szerint 
úgy a Halimbai, mint a Nagytárkányi Bauxit esetében a 
legidõsebb fedõ a Góczán Ferenc (1964) által bevezetett 
B zónába sorolható. Tekintettel arra, hogy dominancia-
zónákról van szó, a palynozónák pontos kronosztrati-
gráfiai besorolása jelenleg is vitatott (Bodrogi et al., 
1998). 

A kormeghatározást illetõen az elmúlt években fontos 
új eredmény is született. A Halimba III. bányamezõben 
bauxitkavicsos betelepüléseket tartalmazó szürke sze-
nes agyagmárgát találtak, téglavörös agyagos bauxit, és 
pizoidos bauxit alatt (Bárdossy et al., 1998). A szürke 
agyag-márgában Góczán Ferenc gazdag albai sporo-
morpha együttest ismert fel (Góczán et al., 2002). Ez bi-
zonyítja egyrészt az albai elötti – kora-albai bauxitkép-
zõdést, másrészt a halimbai fõtelep albai és a santoni 
közötti szakaszban történt lerakódását. 

A bakonyi térképezés, továbbá a bauxitprognózissal 
kapcsolatos munkák során vetõdött fel az Északi-Ba-
konyban a felszínen kis kibúvásokban továbbá kõszén-
bauxit- és szerkezetkutató fúrásokban számottevõ vas-
tagságban ismert terresztrikus képzõdmények új litosz-
tratigráfiai egységként való definiálása. A tarka agyag, 

agyagmárga, aleurolit, homokkõ, kavics, illetve konglo-
merátum rétegek ciklusos váltakozásából álló folyóvízi 
fácieseket képviselõ egységet Csehbányai Formációként 
nevezték el (Haas et al., 1977, Császár et al., 1993). 
A Csehbánya-13 sztratotipus fúrás mélyítésére a MÁFI 
bauxit prognózis és elõkutatási programjának keretében 
került sor. Nagy vastagságú, tipikus ciklusos folyóvízi ré-
tegsorokat tártak fel a Bauxit-kutató Vállalat fúrásai 
Bakonyjákó, Ugod térségében. 

A képzõdmény korára vonatkozóan palynológiai ada-
tokkal rendelkezünk, elsõsorban a bauxitkutató fúrások-
ból. Ezek a Góczán (1964) féle zonáció A, B és C zóná-
ját jelzik (Góczán, 1964, Góczán és Siegl-Farkas, 1990, 
Siegl-Farkas, 1993), ami a palynológus kutatók szerint 
késõ-santini - kora-campani kort jelez, azonban a pon-
tosabb korbesorolás vitatott (Bodrogi et al., 1998). 

A bauxitkutatás és az annak eredményeként lehetõvé 
vált bányászat nélkül nem válhattak volna ismertté azok 
a kiemelkedõ tudományos jelentõségû gerinces õsma-
radványok, amelyeket az iharkúti külfejtésben a bauxit 
fedõjét képezõ Csehbányai Formációban 2000-ben az 
ELTE geológus hallgatója Õsi Attila talált. Halak, kétél-
tûek, teknõsök, gyíkok, krokodilok csont és fogmarad-
ványai mellett dinoszauruszok maradványainak sokasá-
ga is elõkerült (Õsi, 2004a,b, 2005). A leletek megtalálá-
sa óta rendszeresen folyó gyûjtések során elõkerült ma-
radványok feldolgozása, az eredmények kiértékelése je-
lenleg is intenzíven folyik. 

Kifejezetten a fúrásos bauxitkutatás rétegtani ered-
ményének tekinthetõ a Kozmatagi Formáció felismeré-
se, definiálása (Gellai és Ludasné, 1983). A senon ciklus 
áthalmozott bauxitból, bauxit eredetû kaolinitbõl, to-
vábbá a fekü koptatatlan és koptatott törmelékébõl ál-
ló bázis-képzõdményeit sorolják ide. Alsóbb része szá-
razföldön lerakódott üledék, felsõbb része már tenger-
ben képzõdött, jellemzõen kavicsos mészkõ, amely 
nagytermetû csigákat és bentosz foraminiferákat is tar-
talmaz (Czabalay és Gellai, 1981). A Déli-Bakonyban 
Csabrendek környékérõl ismert. 

A bauxitkutató fúrások különösen Sümeg-Csabrendek 
valamint Bakonyjákó-Tapolcafõ-Ugod térségében igen 
fontos adatokat szolgáltattak a tengeri senon formációk 
elterjedésére és térbeli kapcsolataira vonatkozóan, el-
sõsorban az Ugodi Mészkõ Formáció elterjedését és a 
Jákói, valamint a Polányi Formációval való kapcsolatait 
illetõen (Knauer és Gellai, 1978, Haas, 1979, Haas és J. 
Edelényi, 1984, Haas és Pálfalvi, 1989). Ezek az ismere-
tek azután nagymértékben hozzájárultak az Ugodi Mész-
kõ bauxitfeküként való értékeléséhez és ezen keresztül 
a bauxitprognózis elkészítéséhez és a senon feküs bau-
xitok kutatásának tervezéséhez. 
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Kopek Gábor emlékének! 

A BAUXITKUTATÁS EOCÉN RÉTEGTANI HOZADÉKAA BAUXITKUTATÁS EOCÉN RÉTEGTANI HOZADÉKA

Kecskeméti Tibor 

Számos felszíni és fúrási szelvény bizonysága szerint a 
bauxittelepek a Dunántúli-középhegység nagy részén 
mélyebb rétegtani helyzetben vannak az eocén képzõd-
ményeknél. Ezért a bauxitkutatás során az eocén kép-
zõdmények átfúrása révén juthatunk el a bauxitig. Így a 
bauxitkutatás egyben mindig az eocén kutatást is szol-
gálta, mégpedig igen hathatósan. A két kutatási ágazat 
összekapcsolódása a II. világháború után lett intenzív. 
Ennek egyes kutatástörténeti állomásai: 

11995500--bbeenn llééttrreejjöötttt aa MMAASSZZOOBBAALL BBaauuxxiittkkuuttaattóó EExxppeeddíí--
cciióójjaa ((BBaallaattoonnaallmmááddii)).. Megkezdõdött a Középhegység 
1:25 000 méretarányú földtani térképezése. A munkát 
Barnabás K. fõgeológus irányította Bárdossy Gy., Benkõ 
F. és Virágh K. közremûködésével. Magát a felvételezést
Darnai B., Laczkó D., László G., Sen. Lóczy L. és Taeger 
H. korábbi térképeinek felhasználásával Bertalan K.,
Göbel E., Jaskó S., ifj. Noszky J., Porszász K., Szalai T., 
Szentes F. és Szõts E. végezte (Barnabás K., 1957). 

11995544--bbeenn,, aa mmeeggsszzûûnntt MMAASSZZOOBBAALL.. Ugyancsak Bala-
tonalmádi székhellyel megalakult a Bauxitkutató Vállalat 
(BKV). A Vállalat térképezõ és fúrási kutatási tevékenysé-
ge az 1950-es évek közepére teljesedett ki. Ennek során 
adják át a termelésnek a nyirádi-, halimbai- és szõci-, s 
fedezik fel a kislõdi (1953) és a fenyõfõi (1959) lelõhelye-
ket. 

IInndduull ((11995577)) aa MMaaggyyaarr ÁÁllllaammii FFööllddttaannii IInnttéézzeett eeooccéénn
ttéérrkkééppeezzõõ mmuunnkkáájjaa.. A Bakonyban Kopek G. irányításá-
val. Ebbe kapcsolódott be Kopek G. felkérésére jelen 
sorok írója, akinek feladata a nagyforaminiferák, elsõ-
sorban a jó szintjelzõ értékkel bíró Nummulitesek fel-
dolgozása volt, azzal a céllal, hogy az rétegtani adatokat 
szolgáltasson a térképezõ munkához. 

KKiiaallaakkuulltt aa BBKKVV ééss aa MMÁÁFFII kkaappccssoollaattaa aazz eeooccéénn--kkuuttaa--
ttááss ttéérreenn.. A Bauxitkutató Vállalat és a Magyar Állami 
Földtani Intézet között informális intenzív és kölcsönö-
sen gyümölcsözõ együttmûködés alakult ki. A BKV-ol-
dalt elsõsorban Dudich Endre testesítette meg. A két in-
tézmény, illetve kutatói több évtizedes példás és önzet-
len együttmunkálkodása nemcsak a részletekben és az 
egyes kutatók számára, hanem országos mértékben is 
jelentõs eredményeket hozott a taxonómia, faunisztika, 
rétegtan, üledékföldtan, õsföldrajz és õskörnyezettan 
terén. 

Az együttmûködés hozadékai 

Továbbiakban csak a legfontosabb rétegtani eredmé-
nyeket mutatjuk be. Ezek nagyrészt a Kopek G., Kecske-
méti T. és Dudich E. vezette team által részletesen fel-
dolgozott szelvényeken alapulnak. Közülük felszíni fel-
tárás a sümegi Darvastó VI. bauxitlencse, a szõci Bala-

ton-hegy, a halimbai Malom-árok, valamint a kislõdi 
Öreg-hegy szelvénye. A mély-fúrások közül a halimbai 
H-849. és -850., a devecseri Dv-2., a somlóvásárhelyi 
Sv-1., a nyirádi Nd-783. és a Moha-rakodó felsõ Mrf.-1. 
sz. fúrások szelvényére támaszkodtunk. Az együttmûkö-
dés legfontosabb "hozadékai": 

AAllaappvveettõõ sszzeemmlléélleettvváállttoozzááss.. Ez volt a legfontosabb 
hozadék, eredmény. Az addigi, körülbelül a hatvanas 
évek elejéig érvényesült malakológiai alapú rétegtani ta-
golást felváltotta a mikropaleontológiai, mely a nagy- és 
kisbentosz, valamint a plankton foraminiferákon, továb-
bá a mészvázú nannoplanktonon alapszik. 

AAzz eeooccéénn ffiinnoommrréétteeggttaannii ttaaggoolláássaa.. Finomréteg-tani ta-
golások készültek, majd sor került ezek párhuzamosítá-
sára. Elsõként a nagyforaminiferák alapján készült tago-
lás. Az erre vonatkozó elsõ publikáció 1960-ban jelent 
meg Kopek K. és Kecskeméti T. tollából (Kopek G. & 
Kecskeméti T., 1960), majd többszöri finomítás után a 
legújabb tagolás 1998-ban (Kecskeméti T., 1998). 
Ugyancsak többszöri finomítás után került megalkotás-
ra a plankton foraminiferákon (Horváthné Kollányi K., 
1983), valamint a nannoplanktonon (Báldiné Beke M., 
1984) alapuló tagolás. Az eltérõ életmódú mikroszerve-

1. ábra.
A magyarországi Nummulites, plankton foraminifera és nanno
-

plankton zónák korrelációs táblázata (Kecskeméti T. 1994;

Horváthné Kollányi K. 1983; Baldiné Beke M. 1984)
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2. ábra.
Az eocén formációk területi és idõbeli elterjedése (Az Eocén Rétegtani Al-bizottság összeállítása, 1995.)


zetek, konkrétan a nagyforaminiferák és a nannoplank-
ton rétegtani zónációinak párhuzamosítására az elsõ 
vázlat 1983-ban készült (Báldiné Beke M. & Kecskeméti 
T., 1983). A három mikrofosszilia-csoport integrált kor-
relációja (1. ábra) Kecskeméti T. 1998-ban megjelent 
összefoglaló munkájában található. 

AAzz eeooccéénn ffoorrmmáácciióókk ttéérrbbeellii rrööggzzííttééssee.. Fontos ered-
ménynek tekintjük az eocén formációk területi és idõbe-
li elterjedésének rögzítését. E munka a Magyar Rétegta-
ni Bizottság Eocén Albizottságának tevékenysége nyo-
mán kezdõdött el, melyben oroszlán-részt vállalt 
Dudich E. elnök. E munka is több lépésben történt, fi-
nomítva és pontosítva az egyes formációk térbeli elter-
jedését, ill. és idõbeli tartamát. A jelenlegi állapotot mu-
tató szöveges és táblázatos vázlatot (2. ábra) Kecske-
méti T. és Bernhardt B. rögzítette (Gyalog L., 1996). Ez 
lett része a Magyarország litosztratigráfiai alapegységei 
c. színes kiadványnak is (Császár G., 2000).

AAzz aallssóó--eeooccéénn llééttéénneekk eellddöönnttééssee.. A hazai eocén ré-
tegtani kutatások sokáig eldöntetlen kérdése volt: van-
e a legmélyebb rétegekben alsó-eocén, sõt egyes véle-
mények szerint paleocén képzõdmény a Dunántúli-kö-
zéphegységben. E rétegtani vita végére tettek pontot 
azok a vizsgálatok, melyeket Kecskeméti T. végzett a 
darvastói szelvény transzgresszív eocén rétegsorának 
legalsó szakaszában lévõ nagyforaminifera-faunán. E fa-
una tartalmazza az alsó-lutéciai szintjelzõ N. laevigatust 
és Alv. stipest, így annak kora egyértelmûen középsõ-
eocén (Kecskeméti, T. & Vörös, A., 1975). Ezt erõsíti az 
is, hogy délnyugaton a 21-es mágneses anomália alján 
kezdõdik a rétegsor (a 22-es mágneses anomália lenne 

alsó-eocén!) (Bernhardt B., 1995). 
AA DDNNyy-- ééss aazz EEKK--BBaakkoonnyy eeooccéénnjjee eeggyymmáásshhoozz vviisszzoonnyyíí--

ttootttt eellttéérrõõ kkoorráánnaakk mmaaggyyaarráázzaattaa.. Délnyugaton jó fél-
emelettel elõbb indul az üledékképzõdés: kezdete a 
lutéciai aljához tapad. Északkeleten az üledékképzõdés 
kezdete viszont késõ lutéciaiban figyelhetõ meg, idõ-
sebb rétegek nincsenek. A problémát már Kopek G. is 
érzékelte (Kopek G., 1964) és Kecskeméti T. is foglalko-
zott vele õsföldrajzi alapon (Kecskeméti, T., 1971), de a 
kérdést csak az újabb kutatások oldották meg 
(Bernhardt B., 1995). A rétegsorok észak-keleten való 
nagyobb vastagságát az üledékképzõdés nagyobb se-
bessége okozza. Jól támasztja ezt alá az a megfigyelés, 
hogy a Csolnoki Agyagmárga képzõdése lépést tart a 
süllyedéssel, a Padragi Márga viszont nem, ezért kimé-
lyül. 

AA SSzzõõccii MMéésszzkkõõ FFoorrmmáácciióó rréétteeggttaannii hheellyyzzeettéénneekk ttiisszz--
ttáázzáássaa.. A Formáció gyakorlatilag végighúzódik a közép-
sõ-eocénen. Délnyugaton (Somlóvásárhely 1. sz. fúrás) 
a 21-es mágneses anomália alatt kezdõdik és felette 
végzõdik (kimélyülés eredményeként felette kezd leüle-
pedni a Padragi Márga Formáció). Az általános mélyülés 
következtében a mészkõ a peremekre, általában észak-
kelet felé szorul, ahol részint az induló üledékképzõdés 
kezdetén (Nagyesztergár), részint a medencéket tagoló 
sekélyebb vizû hátakon képzõdik. Végül kiszorul a Du-
nántúli-középhegység tengelyébõl a délkeleti peremre 
(Balatonfõ-Úrhida), ahol ezzel indul az üledékképzõdés. 
Kivételes helyzet van a Tatabányai-medencében: itt az 
elsekélyesedés következtében a középsõ-eocén záró-
tagja (2. és 3. ábra). 
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3. ábra.
Néhány bakonyi fúrásszelvény eocén képzõdményeinek lito- és


magneto-sztratigráfiai korrelációja (Bernhardt B. 1995.)


AA bbaarrttoonnii eemmeelleett hheellyyzzeettee ééss lleehhaattáárroolláássaa.. A lutéciai-
bartoni határ Nyugat-Európában, a sztratotipusok hazá-
jában is problematikus. Egymástól messze van a két 
sztratotipus, ahol hasonló szintek vannak egy zónán be-
lül: Dél-Angliában alul, ill. a Párizsi-medencében felül. 
Úgy tûnik a megoldás: a határ megvonása a 19-es mág-
neses anomáliánál. Szelvényeinkben ezt kerestük, meg 
is találtuk, de sajnos az anomália kettõs és vékony kifej-
lõdésû valamennyi szelvényünkben (3. ábra). Ami biz-
tos: délnyugaton és észak-keleten is benne húzódik a 
határ a medence-képzõdményekben, a Padragi Márgá-
ban és a Csolnoki Agyagmárgában, illetve a laterálisan 
kapcsolódó szegélyformációkban, mint a Szõci Mészkõ 
Formációban, a Kincsesi Formációban. Tehát a 
kõszénösszlet (Dorogi Formáció) és fedõje (Csernyei 
Formáció) még felsõ-lutéciai, ahogy azt Kopek G. (1980) 
eredetileg is vette (legalábbis északkelet felé az Oroszlá-
nyi-medencéig) (2. ábra). Mivel a paleomágneses méré-
sek csak az Oroszlányi-medencéig jutottak, ettõl észak-
kelet felé csak közvetett módon lehet meghúzni a luté-
ciai/bartoni határt. 

AA ffeellssõõ--eeooccéénn kkiimmuuttaattáássaa aa HHaalliimmbbaaii--mmeeddeennccéébbeenn..
A H- 849. és -850. sz. fúrásban, valamint a padragi 
Templom-árokban jelentõs mennyiségû és viszonylag jó 
megtartású nagyforaminifera-faunát (túlnyomórészt 
Nummuliteseket és Orthophragnimákat) találtunk, 
melynek jellegzetes alakja a priabonai emelet zónajelzõ 
faja, a N. fabianii (Kecskeméti, T., 1980). 

Jellegzetes biofáciesek kimutatása. Közülük kiemelen-
dõ a nummuliteszes-alveolinás mészkõ és mészmárga a 
Déli-Bakony több lelõhelyén (fõként a nyirádi 
Darvastón, a gyepûkajáni Hobaj-dombon) az alsó-luté-
ciaiban, valamint az alveolinás-orbitoliteszes-miliolinás 
mészmárga (elsõsorban a magyarpolányi Öreg-hegyen, 
a kincses-bányai útbevágásban) és az Assilina exponen-
szes mészmárga (Várgesztes, Vértessomló) a felsõ-luté-
ciaiban. 

E legfontosabbként kiemelt eredmények jól példáz-
zák: ha jó és kölcsönösen elõnyös az együttmûködés, az 
a tudománynak csak hasznára válik. S ez is fontos ho-
zam! 

KKöösszzöönneett minden bauxitos Györgynek, Bélának, s bár-
milyen keresztnevû bauxitos Kollégának, akik segítségé-
re mindig számíthattam! 
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A GÁNTI ÉS EGYÉB VÉRTESI BAUXITKUTATÁSOKA GÁNTI ÉS EGYÉB VÉRTESI BAUXITKUTATÁSOK

RÖVID, IDÕRENDI ÁTTEKINTÉSERÖVID, IDÕRENDI ÁTTEKINTÉSE

Szabó Elemér 

GÁNT KUTATÁSTÖRTÉNETE 

A bányanyitás szükségessége Gánt esetében már a 
kutatások elején, az elõfordulás teljes megkutatása elõtt 
mintegy 3 évtizeddel megtörtént, ami mai szemmel néz-
ve, figyelembevéve a kutatási fázisok eredményességén 
alapuló további beruházások megítélésének fokozatos-
ságát a kockázatcsökkentés érdekében, úgy tûnik, hogy 
talán a maga idejében elhamarkodott volt. Ez azonban 
így nem igaz, mivel a bányanyitás eldöntéséhez az adott 
és a kutatások kezdeti eredményeibõl kapott informáci-
ókat, az illetékes döntést hozó szervek és szakemberek 
(mûszaki, geológiai és pénzügyi) elégnek látták a beru-
házáshoz. Ezt nagymértékben még elõsegítette az akko-
ri növekedésnek indult alumínium – timföld – bauxit-
igény, a kutatások eredménye kapcsán felszökött "bau-
xitláz" mely abban az idõben nagyon felpörgette az eu-
rópai alumíniumipari világot. 

Gánt éppen azért lett, már a múlt század 20-as évei-
nek végén és a válságot követõ 30-as évek folyamán ha-
zai, majd európai, – sõt világhírûvé, mert az akkori 
(1938) világkészlet mintegy 5-6%-ára becsült gánti bau-
xitvagyon csaknem teljes egészében külfejtésre alkal-
mas mélységben és zömmel jóminõségû ércként tele-
pült. A bánya üzemelésének 72 éve alatt (1926-1998), 
melybõl 33 éven keresztül (az 1945-ös háborús év, és a 
gazdasági válság az 1930-33 évek kivételével) 100kt/év 
és 600kt/év, változó termeléssel dolgozott, összesen 
mintegy 13,1 millió tonna bauxit került kitermelésre. 
Amilyen hirtelen felfejlõdött a kezdetekor 1926-27-ben, 
olyan hirtelen visszafejlõdött 1962-63-ban, amikor már 
elsõsorban az 1956-tól gyengülõ ércminõség miatt, 
csökkenõ termelés mellett gyakorlatilag 1963-tól meg-
szûnt a bányászat. Bár a bányászati üzemrészek meg-
szûntek, a Fejér megyei bauxitbányászat mélymûvelési 
költséges termelésének kisegítésére 1974-98 között 
folyt külszíni bauxittermelés a bányából, de ezt már csak 
jóindulattal is "Gánt utóéletének" lehet nevezni, bár ez 
idõ alatt közel 1,8 millió tonna bauxit került ki a külfej-
tésbõl. 

A továbbiakban azokra a kérdésekre térünk ki, hogyan 
fedezték fel a gánti bauxitot? Mi volt a kutatások jellem-
zõje? Kik voltak a bauxit kutatásának, megismerésének 
úttörõi, fontos személyiségei? És milyen egyéb fontos 
háttéresemények teremtették meg a kutatások feltétele-
it és légkörét? Szeretnénk idõrendben bemutatni, az 
események miként történtek, kiemelve a földtani térké-
pezés, a kutatási, technikai és módszer, a fúrási hálósû-
rûség, a szakértõi vizsgálatok és értékelések megjelölé-
sével. Megemlítjük még a bányászat szempontjából fon-

tos, vagy fontosnak tartott eseményeket is. 
Gánt kutatástörténetét kronológiailag 3 szakaszra 

bontottuk: 1. Kutatástörténeti elõzmények a bauxitbá-
nyászat megindulásáig (1903-1926); 2. / a bányanyitás-
tól a MASZOBAL Kutató Expedíció megalakulásáig 
(1926-1950); 3./ kutatástörténet 1950-tõl - 1962-ig (MA-
SZOBAL Kutató Expedíció és Bauxitkutató Vállalat) 

Kutatástörténeti elõzmények a bauxitbányászat megin-
dulásáig (1903-1926) 

Gánt kutatástörténetének elõzményei a múlt század 
elsõ évtizedéig nyúlnak vissza. Erre vonatkozó doku-
mentumokat részben levéltári anyagokból, részben Ne-
mes Vilmos, a gánti bánya elsõ fõmérnöke, majd igazga-
tója egykori visszaemlékezései alapján és feljegyzései-
bõl összeállított könyvekbõl ismerjük. Ez képezte jelen 
összeállításunk alapját (Kovács-Nemes-Õrsi: Bauxitbá-
nyászat Fejér megyében 1926-1976). 

Ezen túlmenõen, a szerzõ számos alkalommal szemé-
lyes beszélgetések során kapott információkat a kezde-
ti gánti kutatásokról Nemes Vilmostól, vagy ahogyan 
szólították Vili bácsitól, akinek emlékét ezen fejezeten 
keresztül is megõrizzük. 

11990033 – A 19. század közepéig visszavezethetõ nyomo-
kon elindulva az erdélyi királyerdõi bauxittelepeket eb-
ben az évben (1903) ismerik fel, mely felkelti sok földta-
ni, bányász és gazdasági szakember figyelmét. 1903. ok-
tóber 28-án budapesti székhellyel megalakul az elsõ be-
jegyzett bauxitbánya vállalat a Jádvölgyi Alumínium Bá-
nyatársulat, melyet késõbb a Vaskohóvidéki Vas és Alu-
mínium Bányatársulat követ. 

11990055 – A királyerdõi bauxittelepek elsõ földtani leírá-
sa Szádeczky Kardoss Gyula kolozsvári geológus pro-
fesszor nevéhez fûzõdik, aki "A Biharhegység alumíni-
umércérõl" címmel ír hosszabb tanulmányt a Földtani 
Közlönyben, mely külföldön is, fõleg Németországban 
és Ausztriában nagy érdeklõdést ébreszt. 

A Mk. Földtani Intézet megbízásából Taeger Henrik 
német geológus 1904-1905-ben a Vértes-hegységben 
végez földtani térképezést 1: 75.000 mértékarányban. 
Térképén sok felszíni vörös színû képzõdmény helyét je-
löli meg. 

11990099 – Nyomtatásban megjelenik Taeger Henrik Vér-
tes-hegységrõl írott monográfiája, melyhez csatolt tér-
képen (1:75000) feltünteti a térképezése során észlelt 
laterites - terra rossás - vörös agyagos felszíni kibúváso-
kat Hosszúharasztos, Meleges és Bagolyhegy-Gránás 
körzetében. Ekkor még nincs szó bauxittelepek létezé-
sérõl. 

11991144 – Kitör az I. világháború. 1914-ig Európában gya-
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korlatilag csak Franciaországban termelnek bauxitot. 
A háború kitörése után a német hadiiparnak sürgõsen 
alumíniumra, illetve annak legfontosabb ércére, bauxit-
ra van szüksége, mivel a szembenálló franciák a bauxit-
szállításokat a németek felé megszûntetik. 

11991155 – megkezdõdik a bihari bauxit kitermelése, mely 
kapóra jön a német hadiiparnak. 

11991177. 04.21. – Megalakul a Zürich Központú Vereig-
nigte Aluminium-Werke Aktiongesellschaft (VAW) hol-
dingtársaság magyar-német és kis részben svájci tõké-
vel. 

1917 õszén – Megalakul Budapesten az Alumíniumérc 
Bánya és Ipar Rt. (ALUÉRC) a VAW részeként (100%), 
melynek a mûködésbe lendült bihari bauxitbányászaton 
kívül az isztriai és dalmáciai bauxitbányászat is hatáskö-
rébe kerül. 

11991188 – Befejezõdik a I. világháború. A háború veszte-
seként és a trianoni békeszerzõdéssel az ALUÉRC el-
veszti bauxitbányáit (királyerdõi, isztriai és dalmáciai), 
így elõtérbe kerül az ország megmaradt területein új ba-
uxitlelõhelyek felkutatása. 

11991199 – Balás Jenõ erdélyi származású bányamérnök 
(1882-1938) 1914-ben ismeri meg a bihari bauxitokat. 
Késõbb a hargitai vasércbányászatnál, majd a Keresz-
tényfalvi szénbányászatnál dolgozik, mint bányamér-
nök. Erdélybõl áttelepülve 1919-ben az Országos Köz-
ponti Árvizsgáló Bizottságnál osztályvezetõi beosztást 
kap, és tagjává válik az Országos Munkaügyi Tanácsnak. 
Balás sok mindennel foglalkozik és vállalkozó szellemû 
emberként az elsõ világháborút követõ szénínség idején 
a Vértes-hegység déli részén az eocénkorú rétegekben 
másutt (Nógrád) korábban már felfedezett széntelepek 
után rétegtani alapokon kutatva felfigyel a felszínen, 
több helyen található vörös színû agyagos kinézetû kép-
zõdményekre. 

11992200 – Taeger Henrik Vértesi monográfiájához csatolt 
(1909) 1:75.000-es földtani térképén bejelölt laterites -
terra rossás nyomokon elindulva Balás, elõször végig-
vizsgálja a Vértesben Csákberény-Gánt-Vérteskozma 
környékén ezeket a vörös színû képzõdményeket és 
azokat saját térképén is feltünteti. Újabb nyomokat is 
talál, majd megsejtve bauxittelepek esetleges jelenlétét, 
1920-ban zártkutatmányi körökkel elsõként foglalja le a 
kutatásra legérdemesebbnek ítélt hosszúharasztosi, 
melegesi és angerréti-bagolyhegyi területeket. Balás Je-
nõt tekinthetjük a gánti bauxit felfedezõjének, és jogi ér-
telemben a bauxit megtalálójának. 

Egy-egy zártkutatmányi kör sugara 424,8 m. Több kör 
fektetése esetén a körök között hézag nem maradhat, 
mert az abba fektetett idegen érdekeltségû kör az egész 
vállalkozás sikerét kockáztatja. Balás kutatógödrökkel 
és kézifúrásokkal (tecklenburgi, majd késõbb állványos 
kézi himbás fúrószerkezetekkel) kezdi meg kutatásait el-
sõsorban a bauxitkibúvásokon (Angerrét, Meleges-I), il-
letve a lelõhely vékony fedõréteggel takart peremi része-
in (Hosszúharasztos). A kezdeti kutatások még gyenge 
bauxitminõségrõl tanúskodnak, de Balás nem adja fel. 

11992222 –Balás Jenõt bauxitkutatásaiban egy, már akkor 
kiivváállóó ggeológus Telegdi Roth Károly segíti, aki az Anyag-
kutató Társaság szakértõjeként dolgozik. Az õ nevéhez 

fûzõdik a hazai bauxit tudományos megismerésének el-
sõ, 1922-ben megjelent tanulmánya, melyben meghatá-
rozza rétegtani helyzetét, fõ teleptani jellegzetességeit 
és megállapításai a magyar bauxit genetikájára nézve is 
fontosak. 

11992244 – Balás Jenõ elõadást tart a gánti bauxitról, vala-
mint a megvalósítandó bauxitbányászatról és annak ki-
fejlesztésérõl az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület (OMBKE) rendes közgyûlésén. 

11992255 – A Telegdi R.K. által javasolt helyen, a Bagoly-
hegy K-i oldalán (tárói rész) 84 méter hosszú kutatótáró 
létesül, amelybõl a bauxittelep alsó részébõl, a középsõ 
és alsó végén lévõ tárórészbõl 1-1 feltörés felfelé a ba-
uxittelep teljes vastagságát 8 illetve 10 m-nek jelzi. A ba-
uxitból vett minták elemzési eredményei meglepõen jók. 
A vegyelemzéseket a Budapesti Kelenföldi Vegyészeti 
Gyár Laboratóriuma végzi. (L. földtani szelvényt) 

Az igazi "bauxitláz" hevületében a munka megfeszített 
ütemben halad. A melegesi és angerréti kibúvásos bau-
xitterületek részletes megkutatását végzik el 25x25 m, il-
letve sûrítéssel 10x10 m távolságban telepített kézifúrá-
sokkal, tecklenburgi fúrókkal. A fedett területeken a 
100x100 m-es hálózatban telepített fúrásokat fa- és 
vasállványos kézi meghajtású himbás berendezésekkel, 
illetve ugyancsak kézi meghajtású Crälius-fúrókkal vég-
zik. Az átfúrt kõzetbõl méterenként és kõzetváltozások-
nál vesznek mintát, a bauxitból pedig az átlagolt mintát 
gondosan csomagolva és naplózva földtani vizsgálatok 
és vegyelemezés céljából Budapestre, a Kelenföldi Ve-
gyészeti Gyár Laboratóriumába szállítják. 

Bortnyák István bányamérnök elkészíti az 1926 évre 
tervezett bányanyitási munkaprogramot, mely alapján 
veszi kezdetét a hazai üzemszerû bauxitbányászat. 
A munkaprogram elgondolásait is túlszárnyalva, megfe-
szített munkával még 1925-ben félmillió tonna bauxit 
termelési elõkészítését (Meleges és Angerrét) végzik el. 
Az elsõ 150 tonna kitermelt bauxit még 1925-ben, a ku-
tatások során kerül ki a területrõl. Ez még csak nem hi-
vatalos elõ-próbatermelés volt. 

11992266 – Kormos Tivadar geológus földtani felvételezést 
végez a gánti területen, és a kutatásokat földtani vonat-
kozásban irányítja. 

1926. 08. 31. – Fontos dátum a magyar bauxitbányá-
szat történetében: próbatermelés kezdõdik Gánton 
(400 tonna) s ezzel megkezdõdik az elsõ hivatalos bá-
nyaüzemi termelés. 

Még ebben az évben Vadász Elemér geológus, szakér-
tõként bekapcsolódik a gánti munkálatokba. Elkészül 
Vadász Elemér "A Gánti bauxitelõfordulás" címû jelenté-
se, melyben többek között a következõket írja: …."Itt 
kétségtelenül Európa legnagyobb szabású bauxittelepé-
vel állunk szemben, amelynek kielégítõ minõsége, hatal-
mas mennyisége csaknem korlátlan fejlõdési lehetõsé-
get nyújt. Földtani és bányászati tekintetben ez az elõ-
fordulás minden várakozást és igényt kielégít"…. 

Kutatástörténet a bányanyitástól a MASZOBAL Kuta-
tó Expedció megalakulásig (1926-1950) 

11992266 – Az év folyamán 16 kutatóaknát összesen 
172,9 fm mélységben és 868 fúrást összesen 6549,2 fm 
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mélységben mélyítenek, ami igen intenzív kutatást jelez. 
Elkészül a 250 m-es fõbevágás a melegesi bányában. 

11992277 – Az elsõ év bauxitbányászatának tapasztalata 
alapján a téli havazások és a fagy elháríthatatlan aka-
dályt jelentenek a külszíni fejtésekben, ezért december 
közepétõl március közepéig üzemszünetet tartanak. Ez 
a helyzet a késõbbiekben is fennáll, így a termelési ter-
veket 200-210 munkanapra tervezik. A téli szünet idején 
csak a mûhelyekben (karbantartás) folyik munka. A ku-
tatás is csak enyhe teleken és csökkentett létszámmal 
történik. 

1927 szeptemberében Kasnyik János bányamérnök, a 
borsodi szénbányászattól, Alacskáról kerül Gántra és 
bekapcsolódik a kutatások irányításába. 

1927-ben 70 fúrólyukat mélyítenek le 983,5 fm 
összmélységben, elsõízben alkalmazzák a benzinmoto-
ros hajtású Peiner és Craelius rendszerû fúróberen-
dezéseket.. Harasztosan elkészül az 1400 m-es fõbevá-
gás. 

11992288 – Kormos Tivadar tervezetet készít a gánti bauxit-
földtani kutatásokról, s mint az ALUÉRC geológusa álta-
lános és fõképpen a gánti tapasztalatai alapján a rend-
szeres földtani kutatások megindítását szorgalmazza 
részletes földtani bejárások, kézi- és mélyfúrások útján. 

1928-ban összesen 84 db fúrólyuk mélyül 2170 fm 
összmélységgel. Gánt-Rendezõn megépül a helyi Vegyi 
Laboratórium. Elsõ vezetõje Gedeon Tihamér vegyész-
mérnök, aki késõbb sok bauxitvizsgálattal és szakcikkel 
gyarapította a gánti bauxit megismerését. 

11992299 – Az év folyamán 58 fúrólyuk mélyül 928 fm 
összmélységgel. Kezd visszaesni Gánt bauxittermelése, 
a világgazdasági válság elsõ jelei már mutatkoznak. 

11993300 – A bányászati munkák /letakarítás, bauxitter-
melés/ termelékenységét az eddigi kézierõvel történt la-
pátolás, csákányozás, (a keményebb fedõrészeken lõ-
szeres, lõmesteri robbantás) ellenében hernyótalpas 
gõzbagger beállítása jelentõsen megnöveli, melynek 
éves teljesítménye 200.000 tömör m3. A lõmesteri mun-
kákat a nógrádi szénbányáktól Gántra került Farkas La-
jos lõmester, késõbb bányamester irányítja. 

Kitör a világgazdasági válság, mely során a bauxitter-
melés 35 ezer tonnára esik vissza, s még így is eladatlan 
bauxitkészletek halmozódnak fel. 

11993300--11993333 – A válság idõszakában a gánti bauxitter-
melés 35-105 kt/év között ingadozik, a bányászok össz-
létszáma 1000 fõrõl 150 fõre csökken. Az ALUÉRC ve-
zérigazgatósága lépéseket tesz a hazai timföldgyártás 
(Mosonmagyaróvár) megindítására és a hazai bauxit fel-
használásával alumínium festék gyártására. 

1993344. február – Létrejön a magyar-német gazdasági 
szerzõdés. 

1934. június 18. – megkezdi mûködését a Bauxitipari 
Rt. Magyaróvári timföldgyára, ahová még ebben az év-
ben Gántról megérkezik az elsõ 16 ezer tonna kiváló mi-
nõségû (58% Al2O3 4% SiO2) bauxitszállítmány a 
hosszúharasztosi bányából. 

A második világháborúra készülés elsõ elõjeleként, a 
válságból való kilábalás elsõ évében ismét fellendül a 
német hadiipart szolgáló alumíniumtermelés, mely ma-
ga után vonja a bauxitigény fokozódását is, ezért fellen-

dül a gánti bauxitbányászat. Növekszik az ALUÉRC jöve-
delme, több pénz jut a gánti bauxittermelésre és kap-
csolódó fejlesztésekre. 

11993355--3366--3377 – Fokozódik a bauxittermelés. A bányá-
szat virágkorát éli. Jelentõs mennyiségû további készle-
teket kutatnak meg üzemi fúrásokkal. Fokozódik az elõ-
készített és fejtésre kész bauxit mennyisége. A 25x25 és 
10x10 m-es hálózatban telepített kézifúrásokkal java-
részt megkutatják a harasztosi és melegesi külfejtések 
bauxitvagyonát. 

1937 – A Magyar Bauxitbánya Rt. megalapítása. 
11993388. 03. 06. – Tisztázatlan körülmények között meg-

hal Balás Jenõ bányamérnök, vállalkozó, a gánti bauxit 
felfedezõje. 

1938 – Németország elsõ helyre kerül az alumínium-
termelõ országok sorában, ez kihat Gántra is, gyorsítják 
a bányászatot és a szociális fejlesztéseket. 

11993399. 09. 01. – Kitör a II. világháború. 
11994400 – Fokozódnak a bauxitszállítások Németország-

ba és a közben üzembe állt (1934-tõl) magyaróvári ha-
zai timföldgyárba. 

11994411--4422 – Fokozódó bauxittermelés és a németorszá-
gi exportszállítás igényli újabb bánya megnyitását. Meg-
nyitják az Újfeltárás-bányát, mellyel az éves termelési 
kapacitás újabb 100.000 tonnával nõ. 

11994433 – Alliquander Endre bányamérnök a gánti bá-
nyához kerül, aki késõbb a halimbai bauxitkutatásokat 
irányítja. Õ az a bányamérnök, aki kezdettõl fogva igen 
fontosnak tartotta a tektonika szerepét mind a kutatás, 
mind a bányászat vonatkozásában. 

Kasnyik János bányamérnök lesz a gánti bánya igazga-
tója. 

11994444 – A bányát a németek a közeledõ frontvonal 
elõtt leszerelik /TODT-féle szervezet/ és a berendezése-
ket 1944 december elején, vasúton kiszállítják a bajor-
országi Töging am Inn-be. 

11994444--4455 tele – A frontvonal eléri a Vértes-hegységet 
és Gántot december 24.-én. A front itt merevedett meg 
a Gránás-hegyen és ez a helyzet nem is változott 1945. 
március 16.-ig. A bányaüzem területe hónapokon át 
frontvonalba esett. Gyakorlatilag a bánya 1945 márciu-
sában felszabadul. A bauxit termelése és üzemi kutatá-
sa 1944 novembere és 1945 nyara között szünetel. 

1945. 05. 08. – Befejezõdik a világháború. Megszûn-
nek az ALUÉRC bányaérdekeltségei. 

1945. 05. 13. – Gánt-bányatelepen magalakul a bánya 
üzemi bizottsága. 

1945. 06. 15. – Aláírják a szovjet-magyar jóvátételi 
egyezményt. 

1945 – Nemes Vilmos, Kasnyik János és Láda János ér-
demei a nyugatra szállított bányafelszerelések részleges 
visszaszerzésében a bánya újjászervezésének irányításá-
ban és a termelés újraindításában. 

11994466. 05. 08. – Aláírják a Magyar-Szovjet Bauxit-
Alumíniumipari Egyezményt. 

11994477 – Gánton a harasztosi bányaterületen továbbá 
Meleges és Újfeltárás közötti területrészen kisebb volu-
menû üzemi kutatás történik. 

1947. 08. 01. – Megalakul a Magyar-Szovjet Bauxit 
Alumínium Rt. (MASZOBAL). 
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Szovjet bauxitgeológusok jönnek Magyarországra a 
kutatások új módszerû és alapelvû újjászervezésére. 

1947-50 – Jóvátételi bauxitszállítások irányulnak 
Gántról a Szovjetunióba. 

11994488 – Gánt Bagolyhegyen kis volumenben újra kez-
dõdik a bauxitkutatás. 

1948-49 – J.A. Ljubimov és A.A. Scsekoldin szovjet 
geológusok a további kutatás szempontjából áttekintik 
a legreményteljesebb gánti bauxittelepeket (Harasztos, 
Bagolyhegy, Meleges). 

11994499 – megjelenik az "Alumínium Kézikönyv" c. kiad-
vány, melyben Vendel Miklós geológus professzor "A 
magyar bauxitok teleptana" címû fejezetét írja. Ebben a 
bauxit ásványos felépítését és a keletkezési elméleteket 
foglalja össze az akkori ismeretek szerint igen magas 
színvonalon. Ugyanebben a kötetben Ajtay Zoltán bá-
nyafõmérnök "A bauxitbányászat" címû részében a bau-
xitok kutatását foglalja össze. 

1949. 11. 19. – A MASZOBAL keretében megalakul a 
Gánti Bauxitbánya Vállalat. 

Kutatástörténet 1950-tõl 1962-ig 
11995500 február – Létrehozzák a MASZOBAL Bauxitkuta-

tó Expedíciót Balatonalmádi székhellyel, mely 1950 feb-
ruárjában kezdi meg mûködését. Megszervezésében 
több szovjet geológus is részt vesz. Közremûködésükkel 
olyan eljárások alkalmazását is bevezetik a bauxitkuta-
tásokban, amelyeket a Szovjetunióban földtani kutatá-
sokban már eredményesen használtak. 

Az Expedíció végzi ezek után a bauxitkutatási terüle-
tek földtani térképezését, a szükséges kutatógödrök-, 
árkok és kutatóaknák mélyítését, a kézi- és gépi fúráso-
kat, a kutatás során nyert bauxitminták kémiai, ásvány-
tani és technológiai vizsgálatát, továbbá a szükséges 
földtani, rétegtani, õslénytani és vízföldtani vizsgálato-
kat is. Feladata emellett a felderített és megkutatott ba-
uxittartalékok készleteinek kiszámítása, valamint a rész-
letesen megkutatott elõfordulásoknak zárójelentésekkel 
a bányatervezés illetve a bányamûvelés céljaira való át-
adása. Ezzel a feladatkörrel megalakul Magyarországon 
az államilag irányított intézményes, rendszeres, mód-
szertanilag és mûködésileg szabályozott bauxitkutatás, 
mely alapelveiben eltér az addigi rendszertelen ad hoc 
kutatásoktól. 

A bauxitkutatások szervezett irányításában a Magyar 
Állami Földtani Intézet 7-11 jól képzett, nagy gyakorlat-
tal rendelkezõ geológust küld, illetve bocsát a bauxitku-
tatások rendelkezésére: 

Barnabás Kálmán, Bárdossy György, Benkõ Ferenc, 
Bertalan Károly, Csillag Pál, Gõbel Ervin, Jaskó Sándor, 
ifj. Noszky Jenõ, Porszász Károly, Szentes Ferenc és 
Szõts Endre. 

1951 – Gánton megkezdõdik Benkõ Ferenc geológus 
irányításával a bagolyhegyi-bauxittelep jelentõs mennyi-
ségû. Bár gyengébb minõségû érckészletének 50x50 m-
es hálózatban gépi meghajtású Cräleius-fúróberen-
dezésekkel történõ részletes megkutatása. 

1951-ben megjelenik Vadász Elemér "Bauxitföldtan" 
címû könyve, melyben megtalálhatók a Gánt bauxitjára 
vonatkozó addigi fontosabb földtani ismeretek is. 

11995522 – Folytatódik, majd befejezõdik a bagolyhegyi 
bauxittelep részletes megkutatása. Benkõ Ferenc készí-
ti el a zárójelentést. 

Újra megnyitják az újfeltárási, majd év végén a bagoly-
hegyi bányát. 

Fokozódik a bauxittermelés, mely ismét közelít az 500 
kt/év felé (487 kt). 

11995533 – Megalakul az Országos Földtani Fõigazgató-
ság, amely jóváhagyja a zárójelentést és készletszámí-
tást a bagolyhegyi részletes kutatásokról. Bagolyhegy 
bauxittelepének jóváhagyott készlete: 9,418 kt földtani 
vagyon, melynek átlagos minõsége: Al2O3 = 51,4%, 
SiO2 = 14,1%, Modulus = 3,7. A készletbe számított 
bauxitok alsó határa 2,6 modulus. 

Ebben az évben éri el Gánt fennállásának legnagyobb 
termelését: 597 ezer tonnát. A kiemelkedõ teljesítmény 
a teljes gépesítésen kívül (fedõletakarítás, termelés és 
szállítás) elsõsorban a jó munkaszervezés eredménye. 
Sajnos ezzel a túlfeszített termeléssel a jóminõségû ba-
uxitkészletek is kimerülnek s a letakarítási hányados is 
folyamatosan emelkedik a gyengébb minõségû (pirogén 
feldolgozási technikának még megfelelõ) ércvagyon fö-
lött. 

11995544. 10. 01. – Megszûnik a MASZOBAL. A Bauxitku-
tató Expedíció, jogutódja a Bauxitkutató Vállalat lesz, a 
bányák közül pedig a Gánti Bauxitbánya Vállalat önálló 
vállalatként alakul meg. 

11995555 – A Gánti Bauxitbánya Vállalatnál Kasnyik János 
igazgató vezetésével elkészül a bánya nagymennyiség-
ben található gyengébb minõségû (pirogén technológiá-
ra jó) ércvagyonának közel ideális bányászati és értéke-
sítési lehetõségeit figyelembevevõ, a csökkenõ bányá-
szati termelési viszonyokkal is számoló mûszaki-gazda-
sági tervtanulmánya. Kidolgozásában részt vesznek 
még: Kutenics Kálmán fõmérnök, Podmaniczky Tamás, 
Fodor Pál, Móri János üzemvezetõ bányamérnökök, Ga-
lamb István fõtopográfus, Boczkó Gyula közgazdász, 
tervosztályvezetõ és Szabó Elemér fõgeológus. 

Sajnos a tanulmány csak részben valósul meg, mert a 
következõ évek iparági átszervezésével kapcsolatban 
Gánt 1958. január 1.-i hatállyal összevonásra kerül az 
iszkai bányákkal, Iszka-Kincsesbánya székhellyel és ve-
zetéssel, mint a Fejérmegyei Bauxitbányák Vállalat egyik 
üzeme, így megszûnt az önálló bányaüzemi érdekû fej-
lesztés. 

11995566 – A gyengülõ ércminõség és a letakarítási fajla-
gos emelkedése miatt a bauxittermelés lecsökken 203 
kt-ra. Némileg segít a romló helyzeten, hogy 1956 nya-
rán a bánya saját üzemi kutatással mintegy plusz 30 ezer 
tonna jóminõségû bauxitot mutat ki Bagolyhegy-ÉK-i la-
kótelepi (ú.n. "Pinke-részén), a dolomit meredekfalú kis 
kiöblösödésében vetõkkel közrefogott, mintegy 20-25 m 
bauxitvastagságot is elérõ, a Csúcsheggyel szemben lé-
võ szögletében. A bauxit kitermeléséhez rövid szaka-
szon (kb. 150 m) az országutat is át kellett helyezni. 
A készletnövekedésrõl és a bonyolult tektonikai viszo-
nyokról (12 vetõ) rövid, a speciális bányászati megol-
dást (vitla, ereszke) is igénylõ bányaföldtani értékelés 
készül. (Kutenics K. - Szabó E.) 

11995577 – A Gánti bauxitbánya felkérésére a BKV néhány 
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pótkutató jellegû fúrással (Craelius-tip. fúróberendezés-
sel) megkutatja az angerréti bauxitlencsét. Tisztázódik a 
határvetõ helyzete, a lencse lehatárolása a Rendezõi-
völgy felé, a bauxitkészletek mennyisége és minõsége. 
A kutatásokat a bánya részérõl Szabó Elemér, a BKV ré-
szérõl Tüske Márta geológus technikus felügyeli. A pót-
kutatásról a kis kiegészítõ, alapadat és készletszámítást 
tartalmazó jelentést Hóriszt György geológus készíti el a 
BKV-nál. 

11995588. 01. 01. – Megalakul a Fejérmegyei Bauxitbányák 
Vállalat Iszka-Gánt összevonásával, Kincsesbánya bá-
nyaközponttal. 

11996611 – Gánton fokozatosan romlik a termelt bauxit 
minõsége az elõzõ évi 5,6 modulusról 5,3 modulusra. 

1961 – A BKV néhány pótfúrást mélyít az Újfeltárás D-
i lencse, "Gánti-Saroknak" nevezett bauxittelep részek 
kontúrjainak pontosítására. A kutatásokat Vörös Zoltán 
geológus felügyeli és irányítja, aki errõl kis kiegészítõ je-
lentést készít. 

11996622. 11. 15. – Aláírják a Magyar-Szovjet Timföld Alu-
mínium Egyezményt. 

1962. 12. 31. – Felszámolják a Gánti Bányaüzem te-
lephelyeit. Hivatalosan megszûnik a Gánti üzemrész. 

A bánya hivatalos megszûnése utáni bányászati utó-
munkák 1963-98 

11996633--6644 – Gánton csak jelentéktelen mennyiségû fes-
tékbauxitot termelnek ki és szállítanak el. (pár száz ton-
na/év) 

11996655--7744 – Gánt hivatalos bezárása után kisebb volu-
menû külszíni termelés folyik /néhány 10 ezer t/év/ az 
iszkai bányászat (fõképpen mélymûvelés) gazdasági mu-
tatóinak javítása érdekében. A bányászott gánti bauxit 
minõsége 4-5 modulus közötti és csak export célnak fe-
lel meg (Német Demokratikus Köztársaság, Cseh- és 
Lengyelországi szállítások). 

11997744--9988 – Ez évek során újra 100 kt/év fölé emelkedõ 
külfejtéses termeléssel Gánt hozzájárul a Fejérmegyei 
Bauxitbányák egyre dráguló mélymûveléses termelésé-
nek kedvezõbbé tételéhez a gyengébb (4-5 modulusú) 
érccel való keverés, illetve a német-cseh-lengyel export-
szállítások igénye szerint. Ez idõszak alatt Gántról ösz-
szesen 1,798 kt bauxit került kitermelésre és teherkép-
kocsikkal elszállításra a bodajki rakodóállomásra, mivel 
korábban 1962 után a régi Gánt-Bodajk kisvasutat meg-
szüntették, a sínpályát felszedték. 

Meg kell említenem azok nevét, akik a kutatások és a 
bányászati feltáró tevékenység során fontos munkájuk-
kal hozzájárultak hosszú éveken keresztül, hogy a Gánti 
bánya, különösen az 50-es években, 15 alkalommal Él-
üzem címet nyert és mely akkor erkölcsi és anyagi meg-
becsüléssel is járt. A fizikai dolgozók közül a fúrós csa-
patok vezetõjét Herczog Antalt kell megemlíteni, aki 
nagy gondossággal felügyelte, irányította az üzemi, kézi 
fúrásokat, a minták kezelését és idõben a helyi labora-
tóriumba juttatását Itt Galamb Istvánné vegyészmérnök 
precíz irányításával készültek a vegyelemzések. A rop-
pant változékony bagolyhegyi ércminõség gyakran szin-
te bravúrra késztette a bányamûvelést irányítókat, hogy 
a szállítások minõségi kívánalmainak a termelt bauxit 

"partie-szállítmányai" is megfeleljenek. Kutenics Kálmán 
fõmérnök, Móri János, Fodor Pál, Babustyák Ferenc, 
Podmaniczky Tamás üzemvezetõ mérnökök, s nem utol-
sósorban Lada János fõbányamester – igazgató-helyet-
tes nevét kell kiemelni, akik a termelés legdinamikusabb 
idõszakában, 1953-57 között sokszor nehéz, hajszolt 
termelési tervek teljesítésének közepette, a nem legide-
álisabbnak mondható feltárási viszonyok mellett is 
megoldották a szállítások minõségének teljesítését, bár 
a romló bauxit-minõségi feltételek egyre nehezebbé tet-
ték ezt a feladatot. Kasnyik János igazgató, hatalmas ta-
pasztalattal, sok nehéz bányászati feladat és probléma 
(Angerréti árvíz, felszíni vízbetörés, Bagolyhegy-ÉK-en, 
kemény sok hóval járó tél 1956/57-ben) megoldásával 
hosszú éveken keresztül igen jól fogta össze a gánti bá-
nyát és végezte annak irányítását. Szobonya Zoltán fõ-
mérnök a szállítási-gépészeti vonal vezetõje, sok éven 
keresztül kiválóan oldotta meg a szállítások gépesítésé-
vel kapcsolatos teendõket. Az említetteken kívül még 
számos szakember végezte kiválóan munkáját, akiket itt 
hely hiányában nem tudunk felsorolni. 

A VÉRTES-HEGYSÉGI EGYÉB BAUXITKUTA-
TÁSOK TÖRTÉNETE (GÁNTON KÍVÜLI 

TERÜLETEK) 

1950 elõtti, "régi" kutatások 
Ezekrõl csak igen röviden szólunk, mivel ipari minõsé-

gû bauxitkészletet nem eredményeztek és a régi doku-
mentációk egy része is megsemmisült, illetve elveszett. 
Még az 1920-as évek végén és a 30-as évek elején né-
hány fúrás (állványos forgatva mûködõ Craelius-rend-
szerû kézifúrás) mélyült a "Gánti-szántók"-nak nevezett 
területrészen, Gánt községtõl Ny-ra és ÉNy-ra, a Gánti-
medencében. A "Lapp-féle" (Lapparent) fúrások I.-IX. 
számmal, a medence mélyebb helyzetû, vetõkkel lezök-
kent triász feküje (115 m maximális mélység) fölött le-
pelszérû, vékony, 1-3 m vastagságú, gyenge minõségû 
(2-3 modulus), bauxitot és agyagos bauxitot mutattak 
ki, mely fölött középsõ eocén fedõ rétegsor volt több 10 
méteres vastagságban. A k. eocén tengeri tagozatai a 
miliolinás-mészkõ és a nummuliteszes mészkõ és márga 
is jelen vannak. 

A Gánti-medence ÉK-i elszûkülõ részén, Petrecser-
Pöröserdõ területén a 30-as években kézi erõvel mélyí-
tett (állványos) fúrások a felsõ triász dolomiton 20-30 m 
körüli mélységben gyenge bauxitos-agyag nyomokat je-
leztek. A bauxitos agyag fölött feldolgozott eocén mész-
kõtörmelékes pannon üledékek (agyag és márga) az eo-
cén fedõ közeli feldolgozottságára, lepusztítására utal-
nak a bauxitos képzõdményekkel együtt. 

Vérteskozma környékén részben felszíni vörös színû 
bauxit-degradációs nyomok, vörös agyagok alapján el-
indulva a 30-as években kézifúrások mélyültek, melyek 
bauxitos agyag és vörös bauxittörmelékes agyag jelen-
létét mutatták ki 7-25 m mélységben felsõ triász dolo-
miton. Ipari minõségû bauxit nem volt a fúrásokban. 

A Vértes-hegység magas fennsíkján több helyrõl még 

Földtani Kutatás XLII. évfolyam 2005. 3-4. szám 
4455



korábbi földtani térképezés (Taeger H.) és reambulációs 
bejárásokkal (Balás J.) kimutatott kisebb (bauxit degra-
dációs) vörös agyagos nyomok alapján mélyített kéz-
ifúrások a 30-as években hasonló negatív eredménnyel 
jártak, mint a Vérteskozma környéki fúrások, azaz ipari 
minõségû bauxitot nem jeleztek. 

Legalább 30 kézifúrás mélyült a 20-as évek végén és a 
30-as években a Kõhányás-puszta, Pátrácos, Mind-
szentpuszta, Csákvár, Kapberekpuszta, Várgesztes tér-
ségében található, de eocénfedõ nélküli, csak plio-
pleisztocén törmelékes üledékekkel (agyag, homok) fe-
dett felsõ triászkorú fekü dolomit lokális kis mélyedése-
iben, vápáiban. Ezek közül a fúrások közül néhányban 
bauxit degradációs vörös agyagot, illetve két fúrásban 
valószínûsíthetõen (elemzések hiányoznak vagy elvesz-
tek) bauxitos agyagot találtak 2-3,5 m vastagságban f. 
triász dolomiton 8-12 m mélységben. (Kapberek-puszta) 

Az 1950 utáni kutatások 
A MASZOBAL Kutató Expedíció kutatásai. Az intéz-

ményes, rendszeres bauxitkutatások megindulásának 
egyik igen fontos állomásaként a MASZOBAL Kutató Ex-
pedíciója 1951-1952-ben megkutatta részletes 50x50 m 
és 25x25 m hálózatban a bagolyhegyi bauxittelepet. 
A kutatásokat a helyszínen, Benkõ Ferenc geológus irá-
nyította. Errõl a gánti kutatások kapcsán beszámoltunk. 

A vérteshegységi környezõ kutatásokat illetõen 1950-
51-ben a MASZOBAL Kutató Expedíció geológusaként 
Szõts Endre munkásságát kell kiemelni, aki bauxitkuta-
tási lehetõségeket is felmérõ-áttekintõ földtani bejárást 
és 1:25.000 méretarányú céltérképezést végzett Vértes-
kozma környékén. Az eredményekrõl 1951-ben készült 
beszámolója tájékoztat. 

A Bauxitkutató Vállalat kutatásai 
Az 1954. október 1-én megalakult vállalat (BKV), mely 

a MASZOBAL Kutató Expedíció jogutódjaként jött létre 
a MASZOBAL megszûnésekor továbbra is Balatonalmá-
di székhellyel, nagy szakmai felkészültséggel folytatta a 
rendszeres, addigra már kellõ módon szabályozott bau-
xitkutatási munkákat. Számtalan kutatási feladata kö-
zött a Vértes-hg. és Gánt nem kaphatott kiemelt szere-
pet, mivel ennek kutatása már évtizedekkel elõtte java-
részt megtörtént (Bagolyhegy pedig 1-2 évvel elõtte), 
ezenkívül a BKV-nak kutatásait elsõsorban új területek 
felderítése és azok mielõbbi teljes megkutatására kellett 
fordítania. 

Ennek ellenére még voltak a Vértesben elvégzendõ 
kutatási feladatok. Csákberény környékén a Vértes D-i 
DK-i elõterében, valamint különösen a Gránás-hegytõl 
DNy-ra a kismedencék és morfológiai depressziók az 
alaphegység felszínén folytatódnak. Kisebb bauxitos vö-
rös agyag indikációk, kibúvások már a 20-as 30-as évek 
óta ismertek voltak Csákberénytõl É-ra a dolomit kibú-
vások peremén. Ezek nyomán több kézifúrás mélyült 
még 1930 és 1940 között eredménytelenül, ipari minõ-
ségû bauxit kimutatása nélkül. Ezek az eredménytelen-
ségek azonban még nem jelentették a kutatás teljes fel-
adását. 

11997777-ben a Bauxitkutató Vállalat a jobb elõkészítés, a 

korábban kevésbé ismert területeken végzendõ kutatás 
földtani eredményességének és kellõ hatékonyságának 
biztosítása érdekében létrehozták a Földtani 
Kutatáselõkészítõ Osztályt. Egyik fontos feladata volt, 
az elõ-, felderítõ, és részlete bauxitkutatási programok 
elkészítése. 

11997799-ben Knauer József osztályvezetõ és Szõts And-
rás geológusok a Kutatás-elõkészítõ Osztály munkája-
ként elkészítették a Vértes-hg. DNy-i részének bauxitku-
tatási programját, mely alapján a BKV felderítõ fúrásokat 
mélyített a Vértes DNy-i elõterében, illetve a hegység 
peremén Magyaralmás-Csákberény, valamint a K-i olda-
lon Vértesboglár környékén. 

Szerkezetföldtani és rétegtani meggondolás alapján a 
BKV már a 60-as és 70-es években, de még inkább a 80-
as évek elején gépi, magcsöves, ekkor már Wirth-típusú 
berendezésekkel felderítõ és elõzetes kutatófúrásokat 
mélyített az említett térségekben, újabb lehetséges ba-
uxittelepek (telep és lencse) felderítésére. 

A Csákberény körüli Csb-jelû fúrások közül több fú-
rásban bauxitos anyag, bauxit degradált vörös agyag je-
lentkezett 20-400 m, igen változó mélységben a felsõ 
triász dolomit-fekün, részben eocén fedõrétegek alatt, 
részben azok hiányában, plio-pleisztocén képzõdmé-
nyekkel fedve. Sajnos az inkább negatív, mint pozitív 
eredmények arra a következtetésre juttatták a kutató-
kat, hogy az egykori bauxit ebben a térségben utólag 
annyira lepusztult, hogy nagyobb reményeket a terület 
kutatásához fûzni nem lehet, ezért a további kutatáso-
kat a BKV abbahagyta. 

A Vértes-hegység korábban már említett kistérségein 
mélyült régi kézifúrások (kb. 30db) akkor még fellelhetõ, 
de már akkor is részben hiányos anyagát (fúrásszelvé-
nyek, elemzések), Károly Gyula és Szakó Elemér osztály-
vezetõ geológusok gyûjtötték össze a BKV megbízásá-
ból a 70-es évek elején és errõl rövid összefoglaló érté-
kelést készítettek, melyet helyszíni terepi bejárásokkal 
(Várgesztes, Kapberekpuszta) is kiegészítettek. Morfoló-
giai és tektonikai megfontolásokkal is részletes bauxit-
földtani célú bejárásokkal, majd Szantner Ferenc fõgeo-
lógussal együtt ismételt részletes bauxitföldtani célú be-
járásokkal a Várgesztes és Kapberek-puszta melletti tek-
tonikus árokmélyedéseket jelölték meg a kutatások cél-
jából. A 80-as évek elején javaslatot tettek, a Bárdossy 
György vezette Bauxitkutatási Szakbizottságnak arra, 
hogy fúrások (néhány felderítõ jellegû) mélyüljenek az 
eróziótól esetleg védett helyzetben megmaradt töbörki-
töltõ, illetve vetõárnyékban megõrzõdött (ipari minõsé-
gû) bauxit felderítésére. Ilyen megfontolás alapján 1984-
ben 4 db gépi magcsöves fúrást mélyített a BKV a 
Kapberek-pusztai völgyben. Az eredmény negatív volt: 
csak bauxitos agyag és vörösagyag minõségû bauxit 
degradációs agyag, eocén fedõ nélkül. Ezzel sajnos az a 
feltevés nem igazolódott be, hogy nagyobb méretû 
(több hektáros) ipari minõségû bauxittelep vagy akár-
csak telepmaradvány is a Vértesben Gánton kívül meg-
maradhatott vagy megõrzõdött. 

Az 11999900-es évek elején Szár mellett megtalált és rész-
letesen megkutatott, külszíni bányászatra is alkalmas, 
felszínközeli, jóminõségû, millió tonnás bauxitlencse 
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(Szár XXII. sz. lencse), mely viszonylag közel esik a Vér-
tes É-i pereméhez, mint a legújabb jelentõsnek nevez-
hetõ kutatási eredmény, nem itt, hanem a Gerecsével 
foglakozó részben kerül bemutatásra. (Tóth Álmos) 

Bauxitkészletek és azok változásai 
A készletek és a bauxitkutatások összefüggését te-

kintve az 1950 utáni újabb szemlélet az volt, hogy a ku-
tatások addig folytatódtak, amíg az elõfordulást (telep, 
lencse) teljesen meg nem kutatták és az adatok, infor-
mációk alapján biztosan el lehetett dönteni a bánya 
megnyitásának (beruházások) szükségességét. Amíg ed-
dig eljutottak, a kutatások több lépcsõben történtek 
(elõ-, felderítõ-, elõzetes és részletes fázis) és minden 
lépcsõhöz földtani értékelés és készletszámítás tarto-
zott (fázis-jelentések). A kutatást befejezõ, lezáró ún. 
zárójelentésben közölt bauxitvagyon mennyiségi és mi-
nõségi adatait az Országos Ásványvagyon Bizottság 
(OÁB) hagyta jóvá szigorú szakmai megvitatást követõ-
en, melyhez az iparág elismert szakembereit kérte fel bí-
rálóként. Az igen nagyméretû bauxittelepeknél fordultak 
elõ kivételek, melyek teljes részletes megkutatása több 
évet igényelt. (Halimba, Rák-hegy, Bitó). Ezeket a tele-
peket részekre (kutatási és termelési részekre) bontva 
kezelték és az egyes részek teljes megkutatásával azok-
ra az OÁB részenkénti "megkutatottsági nyilatkozatban" 
ismerte el a készleteket (pl. Halimba II.-III.-IV.-V., DK-i 
rész, Rák-hegy I.-II., Bitó I.-II.-III.). 

Gánt esetében, mivel a kutatások kezdetén még nem 
volt OÁB, nem voltak meg a rendszeres bauxitkutatások 
lépcsõs ütemezését szabályozó korszerû elõírások és a 
telepek is igen nagyméretûek voltak, olyan helyzet ala-
kult ki, amely megfelelt az akkori tõkés termelési viszo-
nyok elvárásainak. Elvárás volt, hogy a bauxitelõfor-
dulás megfelelõ mennyiségû és minõségû (Bayer-
minõségû és legalább 3 millió tonna) ércvagyonnal ren-
delkezzen ahhoz, hogy a vállalkozás gazdaságilag sike-
res, hasznot hozó legyen. Ebbe beleszámolták a külszí-
ni bányászati befektetéseket az akkori bauxittermelési 
költségeket, a szállítási költségeket (bodajki kisvasút) és 
egyéb szociális-kommunális (bánya-lakótelep) létesíté-
sének költségeit s úgy kalkuláltak, hogy ezek a költségek 
a bauxit minõség/ár viszonylatában és az eladhatósági 
igények figyelembevételével belátható távon megtérül-
jenek. Ennek a célnak az eléréséhez – melyhez az akko-
ri bauxitigény és külföldi (német és svájci) valamint ha-
zai tõkeérdekeltség nagymértékben gyorsítólag hozzájá-
rult – nem volt szükséges, hogy az egész bauxitelõfordu-
lást részletesen megkutassák. Ily módon a bányát 1926-
ban úgy nyitották meg, hogy a Gánti bauxitelõfordulás-
nak csak egyes elkülönült részeit (Meleges, Angerrét, 
Hosszúharasztos) ismerték, néhol még azt sem teljes 
részletességgel. Bagolyhegy egyes részeit, pedig egyál-
talán nem, vagy csak alig ismerték (mélyre vetett rész, 
Ny-i rész). A cél az volt, hogy az ismert részeken mie-
lõbb meginduljon, és hasznot hajtson a bányászat, a 
részletes kutatás, pedig késõbb fogja a még hiányzó 
részleteket tisztázni. Így tehát Gánt teljes megkutatása 
az érdekek különbözõsége, a közbejött II. világháború, 
valamint iparági átszervezések miatt is, nagyon elhúzó-

dott (1920-1962). 
Ezért van az, hogy máig sem tudjuk pontosan, mennyi 

volt a bányászat megindulásakor (1926) a teljes gánti 
megkutatott földtani ércvagyon, mivel az idõ folyamán 
(1926 és 1953 között), mind a készletszámításokban 
(kondícióhatárok változása) mind pedig, a kutatási mód-
szerekben (készletszámítási módszerek változása, géptí-
pus, fúrás hálózati sûrûség, magkihozatal, mintavétel és 
mintaelõkészítés, elemzési módszerek) jelentõs változá-
sok voltak, melyek befolyásolták a készletek mennyisé-
gének, sõt minõségének a megismerését (sokszög-mód-
szer, háromszög-, négyszögmódszer). Idõközben bau-
xitból több millió tonnát változó minõséggel kitermeltek 
(1926 és 1949 között 6494 kt). 

Az elsõ készletbecslést Telegdi R. K. adta, mely alap-
ján a gánti bauxitvagyont 1927-ben 20 millió tonnára 
becsülte igen jó átlagos minõséget (52 bázis felett, bá-
zis = Al2O3% - 2SiO3%) valószínûsítve nagyszámú vegy-
elemzés alapján. Ekkor még nem vették figyelembe a 2,6 
és a 4-7 "modulusnak" megfelelõ, csak pirogén feldolgo-
zásra szóba jöhetõ bauxitokat, amibõl pedig Gánton 
ugyancsak sok van. 

Vadász E. kb. 30 millió tonnára becsüli, a gánti bauxi-
tokat, már Bagolyheggyel is számolva (1935). Érdekes, 
hogy ezek a kezdeti becslések közel állnak a késõbbi, 
részletes kutatásokra épült, a valóságot jobban tükrözõ 
készletadatokhoz. 

1953-ban az OÁB által jóváhagyott és a Benkõ F. irá-
nyította bauxitkutatás Bagoly-hegyen jelentõs készle-
tekkel (földtani) növelte a gánti bauxitvagyont. A rendel-
kezésre álló adatok alapján az összes gánti földtani 
készlet a következõ volt. (1990-es számítás) 

A gánti készletek számítása és nyilvántartásba vétele 
idején a kitermelhetõ és a mûrevaló kitermelhetõ ércre 
mai ártelemben vett külön gazdaságossági számítások 
nem készültek, ezek a számítások jóval késõbb, csak a 
70-es években fejlõdtek ki. (Tóth M., Faller G., Bárdossy 
Gy., Fodor B., R. Szabó J.) 

Gánt gyakorlatilag még a gazdaságossági számítások 
részletes kidolgozásának megjelenése elõtt befejezte 
érdemi mûködését, így nem beszélhetünk arról sem, 
hogy milyen fejtési ütemezés, milyen ércminõségi keve-
rési arány megvalósulása tette volna "optimálissá" a 
gazdaságos bányamûvelést. Egy azonban ma már bizto-
san megállapítható, hogy a bánya élettartamának jó né-
hány (kb. 10 év) évvel való meghosszabbítását eredmé-
nyezte volna, ha az igen jóminõségû (> 15 Mod.) érc ki-
termelése nem gyorsított ütemben szelektíve, hanem az 
átlagos bauxitminõség közelében (~ 6-10 Mod.), gyen-
gébb ércek (4-7 Mod.) megfelelõ hozzákeverésével tör-
tént volna. Az igen jóminõségû érc fokozott ütemû ki-
termelése következtében a visszamaradó érc minõsége 
rohamosan csökkent az átlaghoz képest. Ezt addig, 
amíg a kiváló minõségû Hosszúharasztos-bányák (Ha-
rasztos és Újfeltárás) készlete tartott, még nem lehetett 
igazán érzékelni, de ezek kifogytával a helyzet rohamo-
san és drasztikusan romlott! A gyengébb bagolyhegyi 
érc átlaga már nem felelt meg a Bayer-timföldtechnoló-
giai követelményeknek és késõbb már az exportszállítá-
sok (csehszlovák, német) követelményeinek (pirogén 
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timföldtechnológia) sem. Idõközben a hazai timföld-
gyártási technológia kb. 1960-tól a kedvezõtlenebb fel-
tárhatóság mellett fogadta a gyakran már csak 7 modu-
lus körüli minõségû bauxitokat is (Almásfüzitõ), azon-
ban a módosítás e téren sajnos elkésett, mivel a terme-
lés egyre gyengülõ minõsége már ezt sem tudta kielégí-
teni. Ezért Gántot 1962 végén rendeletileg be kellett 
zárni. Jelen állapotában ez azt jelenti, hogy még mintegy 
8,5 millió tonna (8,483 kt) gyenge-közepes minõségû (3-
5 modulus között) bauxitkészlet maradt vissza, mely 
részben mélyebb (50-70 m) helyzetben, részben már a 
karsztvíz-nívóba (+150 m körül) vagy kissé az alá hú-
zódva (Bagolyhegy mélyrevetett rész) kitermelésre jelen-
leg gazdaságtalan. 

Vizy B. 1999. szerint Gánton 1926 és 1949 között 6494 
kt, 1950 és 1998 között 6642 kt, összesen 13,136 kt ba-
uxitot termeltek ki. Ha a sok esetben bonyolult tektoni-
ka és fekû karsztmorfológia miatt átlagosan 10% terme-
lési veszteséggel számolunk (5-15% részleges termelési 
veszteség átlagaként) akkor az összes mennyiség, amit a 
bányászat során igénybe vettek 13,136 + 1314 = 
14,450 kt-t teszi ki. Ehhez hozzáadva a kb. 8,500 kt még 
bennmaradt érc-vagyont, összesen készletenként Gánt-
ra 22,933 kt (azaz ~ 23 millió) kapunk, ami nagyjából 
megegyezik a Telegdi R. K. és Vadász E. által 1927-ben, 
illetve 1930-ban becsült 20-30 millió tonnás készlettel. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Áttekintettük röviden a Vértes-hegység és azon belül 
egy bánya kutatástörténetét, azét a bányáét, mely Ma-
gyarországon a bauxitbányászat bölcsõjét ringatta, ahol 

a mai Magyarország területén 1926-ben elõször bá-
nyásztak bauxitot, ahol 1945-ben a háborús események 
rövid idõre megszakították az addig már nagyüzemi 
szintet elérõ termelési folyamatot, de utána más terme-
lési viszonyok között még magasabb szintet ért el a ter-
melés. A kutatás mind a módszerek, mind a technológia 
tekintetében óriási fejlõdésen ment keresztül a kézierõ-
vel történt fúrásoktól a legkorszerûbb félautomata, au-
tomata Wirth-típusú fúróberendezések. Az értékelés 
földtani megismerése és a készletszámítások területén 
is hatalmas fejlõdés tapasztalható, bár a bányabezárást 
követõen ezen a téren még dinamikusabb modernizáció 
kezdõdött. 

Gántnak, azonban már a kezdetben szerencséje volt: 
szinte megszállottként, fáradtságot nem ismerve kutat-
ták a bauxitot és fedezték fel (Balás Jenõ). Kiváló geoló-
gusok és bányamérnökök már a kutatások kezdetén, vi-
szonylag kevés információ birtokában is helyesen ítélték 
meg Gánt szerepét és a reá váró fejlesztéseket. Évtize-
dei során olyan szakembergárda (Telegdi, Kormos, Va-
dász, Nemes, Bortnyák) nevelõdött ki, mely a késõbbi-
ekben is sok területen bizonyított és megállta a helyét. 

Gánt jelenleg. A magyarországi bauxitbányászat és a 
gánti bánya emlékére 1976-ban megnyílt a bagolyhegyi 
és melegesi külfejtésekben és az országút mentén a be-
mutatási célokat szolgáló természetvédelmi terület és a 
Bauxitbányászati Múzeum, mely ma is megtekinthetõ. 
Létrehozásában a Fejérmegyei Bauxitbányák (Iski 
Károly, Bárdos B. Miklós, Tóth István), a Bauxitkutató 
Vállalat (Szabó Elemér és a vállalat rajzolói), valamint a 
Magyar Alumíniumipari Múzeum (Székesfehérvár) tevé-
kenyen közremûködött. 
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AZ ISZKASZENTGYÖRGYI BAUXITTELEPEKAZ ISZKASZENTGYÖRGYI BAUXITTELEPEK

KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETEKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE

(Vázlatos áttekintés) 

Komlóssy György 

BEVEZETÉS 

A Szerzõ 1959-ben mint egyetemi hallgató került a 
bauxitbányához, ahol csillásként kezdte, késõbb egye-
temi diplomáját (1962), majd egyetemi doktori érteke-
zését (1969) is az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek föld-
tani, teleptani viszonyairól írta. 1964 és 1966 között 
mint a Bauxitkutató Vállalat csoportvezetõ geológusa a 
kutatások közvetlen irányítója, késõbb pedig a kutatási 
eredmények feldolgozásában, kiértékelésében vett részt 
(Balatonalmádi 1967-1970). 

A hazai bauxit elõfordulások ipari kutatása igen sok 
általános földtani ismeretekhez juttatta a tudományt, 
részben a térség földtani, szerkezeti és rétegtani viszo-
nyait illetõen, részben pedig a bauxit iszkaszentgyörgy-

általában a karszt bauxit földta-
nát illetõen is. A tudományos 
eredmények viszont nagyban se-
gítették, a sikeres ipari kutatáso-
kat, a kutatási eredmények értel-
mezését, a megbízhatóbb bá-
nyatervezést. 

Ez a munka egy rövid és vázla-
tos összefoglalás az ipari kutatá-
si eredményekrõl és azokról a 
legfontosabb tudományos meg-
állapításokról, melyek e terület-

Kincsesbánya nevét a Kintses hegyrõl (1786) és az 
1941-ben megindult bauxitbányászatról kapta. Önálló 
település gyanánt 1966-ban egyesült Guttamásival 
(Guth vel Tamasi,1773). 

ELÕZMÉNYEK 

A csóri Iszkahegy szelvénye a maga teljes alsó és kö-
zépsõ triász rétegsorával a hazai földtani 

megismerés történetének egy klasszikus lelõhelye. (id. 
Lóczy L. 1896). A 20 sz. elején több geológus: Böck J., 
id. Lóczy L, Laczkó D. és Taeger H. munkái során a tér-
ség triász rétegtani és szerkezeti viszonyai alapvetõen 
körvonalazódtak. 

re jellemzõ, vagy akár a hazai és 

hez kapcsolódnak. Egyes téma-

1. ábra. Id. Lóczy L. szelvénye az Iszkahegytõl a Sárrétig (1913) 
1. Szeizi rétegek 2. Kampilli rétegek, 3. Felsõkamilli lemezes dolomit, 4. Felsõ kampilli lemezes 
mészkõ 5. Megyehegyi dolomit 6. Kagylósmészkõ 7. Fõdolomit 8. Pannóniai rétegek 9. Pleisztocén 
kavics 10. Holocén 

körökben csupán a kéziratos vagy publikált tanulmá-
nyok, ipari jelentések felsorolására szorítkozik. Ez az 
összeállítás egy késõbbi idõpontra tervezett monografi-
kus tanulmány vázlata csupán. 

FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS ÉS 
A TÖRTÉNELMI MÚLT 

A kutatási terület a Bakony hegység ÉK-i lábánál a 
Móri árok DK-i végén, részben annak területén helyez-
kedik el. 

A község környékén kelta (Kr.e. 3-4. sz.) és római kori 
(Kr.u.4.sz.) települések nyomaira bukkantak és germán 
(5.sz.) valamint avar (6 -7 sz.) sírköveket találtak. Három 
õsi településbõl jött létre Isca (1183), Zentgurgh (1358) 
és Atya. A fehérvári keresztes lovagok (15.sz), Amádé 
(18.sz.), Bajzáth (19. sz) és a Pappenheim (20.sz.) csalá-
dok birtoka. 

A BAUXITKUTATÁS MEGKEZDÉSÉT KÖVETÕ, 
DE AZZAL KÖZVETLENÜL NEM ÖSSZEFÜGGÕ 

KUTATÁSOK 

�Oravecz J. – Véghné N. E.: A Vértes és Bakony hgs. 
triász rétegtani és szerkezeti kapcsolatai ( 1961) 

�Majoros Gy. – Ságh L. (MÉV) Földtani térképezés az 
Iszkahegy körzetében (1964-1966) 

�Vecsernyés Gy.:(OÉÁ) A fehérvárcsurgói felsõpannon 
kvarchomok összlet kialakulása és õsföldrajzi jelentõ-
sége (1966) 

�Solti G. ( 1977), Raincsák Gy. (1978), Berhardt B. 
(1979) – MÁFI 1.5.000-es méretarányú általános föld-
tani térképezése. 
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A BAUXITKUTATÁS ÉS BÁNYÁSZAT 
TÖRTÉNETE 

A kutatásokat irányító geológusok 
Az 1930-as években Teledi Róth K. és Vadász E.geoló-

gusok a szomszédos Isztimér környékét az ismert vörös 
agyag lelõhelyek okán átvizsgálták, de bauxitra nézve 
nem minõsítették ígéretesnek. 1941-ben Povolnik M. 
földmûves kútásás közben bauxitra lelt és ennek nyo-
mán a részletes és átfogó kutatások megkezdõdtek. 
1941 és '45 között Vadász E. irányításával folytak. 1946 
és '49 között a párizsi békeszerzõdés értelmében a ku-
tatás és termelés szovjet irányítás alá került, mely A. A. 
Scsekoldin nevéhez fûzõdik. Tõle 1949 és '52 között a 
munkát a Magyarországon hazát lelt lengyel menekült 
Bem B. vette át, melyet 1951 és '54 között Gõbel E. 
folytatott. A kutatások elsõ 15 évében jórészt Kincses 
és József telepeken folyt, de ismertté vált a Bitó I telep-
rész valamint a József III és Rákhegy mélyebben fekvõ 
területe is. 1954 és '59 között a kutatások szüneteltek. 

Az ötvenes – hatvanas évek fordulóján, de különösen 
1962-tõl a magyar-szovjet bauxit alumínium egyezmény 
hatására a hazai bauxit kutatás soha nem látott lendü-
letet vett. A kutatásokat 1959 és '62 között Posgai K. és 
Puskás J. irányították (József III - Rákhegy). akiket 1962-
'63- ban Juhász B. követett. majd ismét Puskás J (1963) 
vette át, ezt 1964 és '66 között Komlóssy Gy.folytatta 
(Rákhegy, Bitó II és Bitó III). Ezt követõen a folyamatos 
munkák megszakadtak, 1969-ben a Bitó IV és V, 1980-
ban a Kincses IV telepek és a Bitó II halastavak alatti 
pótkutatásra került sor Bubics I., Juhász E., és Nyírõ M. 
vezetésével. 

Meg kell jegyezni, hogy a kutatások elvi alapjainak ki-
dolgozása a Bauxitkutató Vállalat Balatonalmádi köz-
pontjában fõgeológusi hatáskör volt. A csoportvezetõ 
geológusok a központi utasításokat hajtották végre. 
1954 -'57 között Barnabás K., Bárdossy Gy., Ottlik P., 
Vörös I., 1957-tõl Szantner F. fõgeologusok feleltek a 
hazai bauxitkutatásokért. 1963-ban megalakult a Kuta-
tási Osztály, vezetõje Károly Gy. volt. A kutatási terveket 
õ készítette vagy irányítása mellett készültek, melyek a 
fõgeológus jóváhagyásával valósultak meg. 

A bauxitkutatások volumene 1950 és '85 között és a bá-
nyászat 1941 és '99 között 

A megkutatott és a készletbe számított bauxit meny-
nyisége 1960 és 1985 között 31.3 millió tonna volt, 
melybõl 10.2 millió tonna 1964 és 1966 közötti három 
évben került megkutatásra. 

Kutatás 

Bányászat 
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1. fénykép 
Kincsesbánya a '60-as években bánya iroda, 

a "faléz" és a szupermarket 

2. fénykép
A kutató csoport iroda épülete a korábbi bányaló 

istálló toldaléka 

Csúcs a kutatásban: 1966 volt 4015 kt-val.

Csúcs a bányászatban 1975 volt: 857 kt-val.

1941 és '99 között Magyarországon összesen 107 mil
-

lió tonna bauxitot termeltek, ebbõl Iszkaszentgyörgy 23 
millió tonnát (21%-ot) adott. 

A BAUXITKUTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGÕ 
(ADATAIT FELHASZNÁLÓ) ÁLTALÁNOS 

FÖLDTANI, RÉTEGTANI– ÉS SZERKEZET-
FÖLDTANI MUNKÁK 

A tágabb környezet földtani felépítését a bauxittele-
pek elhelyezkedését 3. ábra mutatja be. 

Karsztos dolomit térszínek a Kincses és József külfej-
tésekben: 

Perm – Triász 
�Oravecz J.: A középhegységi bauxitfekvõ vizsgálatok 

(1963).A Bakony ÉK-i elvégzõdése és a Móri árok tér-
ségében a "pásztás-parkettás" szerkezet kimutatása. 

�Szabó E. – Szantrner F.: A Móri és Csákberényi árok 
Triász alaphegységének tektonikai tömbszelvénye. 

�R. Szabó I.: Iszkaszentgyörgy környékének tektonikai 
és mélyföldtani (alaphegységi) térképe (1966-67) 

�Komlóssy Gy.: Felsõ perm és alsó triász átmenet az 
Ma-54-es fúrásban (Móri árok) (4. ábra). 

Eocén 
A hazai bauxitkutatások általában igen jelentõs szere-

pet játszottak az eocén rétegtani kérdések tisztázásá-
ban. A területünkre vonatkozó összefoglaló táblázatot 
Kopek G. (1980) szerkesztette meg. (1. táblázat) 
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A tudományos ismeretek segítették az ipari kutatáso-
kat: a rétegtani azonosítások a szerkezeti viszonyok 
tisztázását, pontosítását. 

Oligo–miocén 
�OÉÁ és KDT Bentonit és barnakõszén vizsgálatok 

(1965) 
�Komlóssy Gy.: A Rákhegy-környéki barnakõszén és 

bentonit indikációk (1966) 

3. ábra 
Áttekintõ földtani szelvény a csóri Isz-
kahegy és a bodajki Vöröshegy között 

3. fénykép. Kincses (1966) Pannon 
A pannon rétegek ipari jelentõségét az fehérvárcsur-

gói kvarchomok elõfordulás adja. A pannon rétegek 
rendkívül változatos heteropikus fácieseinek rétegtani 
azonosítását a 2. táblázat mutatja. 

BAUXITFÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSI MUNKÁK 

�Porszász K.: Iszkaszentgyörgy környékének földtani 
térképe (M=1:25.000) – 1954 

�Noszky J. összeállítása Porszász K. – Gõbel E. – Benkõ 
F. – Taeger H. térképezési munkái alapján (1957)

4. fénykép. József (1966) �R. Szabó I. Iszkaszentgyörgy környékének tektonikai 
és mélyföldtani (alaphegységi) térképe (1966-67) 

�Puskás J. – Komlóssy Gy.: összeállítás a kutatási ada-
tok felhasználásával (M=1:25.000) – Porszász K. és 
Oravecz J. nyomán – 1968 

�MÁFI – BKV: Haás J. – Tóth Á. – Jocháné E. E. – 
Knauer J. – Tóth K.: A Dunántúli Középhegység bau-
xitföldtani térképe. A fekü - fedõ kombináció szerinti 
bauxit perspektivitási térkép. 

TELEPTAN 

A földtani kutatások során 4 fõ telepet ismertünk 
meg, melyeket, földtani vagy mesterséges határokkal 
további teleprészekre osztottak: 
�Kincses külfejtés, Kincses I-II, Kincses IV (Felsõ-

Kincses), 
�József külfejtés , József I-II, József III., 
�Rákhegy, 
�Bitó külfejtés, Bitó I., II, III, IV., V. 

Elhelyezkedésüket az 5. ábra mutatja. A teleptani kér-
déseket a BKV zárójelentések részletesen tárgyalják, raj-
zos és térképi dokumentációkkal szemléltetik, ezek: 
�A. A. Scsekoldin: Az Iszkaszentgyörgy bauxitelõfor-

4. ábra. dulás (1949-50) 
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1. táblázat. 

2.táblázat. Felsõ pannóniai képzõdmények rézegtani táblázata (Komlóssy Gy. 1969) 

�Gõbel E.: Isztimér (1951), Kin-
cses (1952), Iszkaszentgyörgy: 
Kincses – József 1953, 
Fehérvárcsurgó – Iszkaszent-
györgy – Isztimér (1955) 

�Posgay K.: Iszkaszentgyörgy: 
Rákhegy (1957) 

�Károly Gy.:Iszkaszentgyörgy: 
József II. (1961) 

�Puskás J.: Iszkaszentgyörgy 
József III 

�Puskás J. – Szabó E.: Iszka-
szentgyörgy Rákhegy (1965) 

�Komlóssy Gy.: Iszkaszent-
györgy Bitó I. (1965) 

�BKV (Komlóssy Gy.) Iszka-
szentgyörgy József III pótkuta-
tás (1967) 

Halastavak alatti 

pótkutatás 

Kincses IV Bitó IV - V 

5. ábra. Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek 1969-es állapot, kiegészítve a késõbbi kutatási 
területekkel (1980) 
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6. ábra. Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek települési viszonyai – A. A. Scsekoldin 1949

�BKV (Komlóssy Gy. – R. Szabó I.): Iszkaszentgyörgy Bi-
tó II (1967) 

�BKV Iszkaszentgyörgy Bitó IV és V (1969) 
�BKV: Iszkaszentgyörgy Kincses IV (1980) 
�BKV: Iszkaszentgyörgy Bitó II halastavak alatti kutatás 

(1980) 
A telepek dõlése É-i (Rákhegy) ÉK-i (Kincses és József) 

és KÉK (Bitó) irányúak, dõlésszögük 5o - 15o között vál-
tozik. Települési mélység 0 - 400 m. A készletbe számí-
tott bauxit átlagos vastagsági értékei 4.5m (Rákhegy) és 
8.5m (Bitó) változnak. Jellemzõek az ellenlejtes 
(antitetikus törések), lásd. 6. ábrát 

Az ipari földtani zárójelentéseken kívül az alábbi meg-
jelent, vagy kéziratos formában rendelkezésre álló doku-
mentumok foglalkoznak teleptani kérdésekkel: 
�Vadász E.: A magyar bauxitelõfordulások földtani al-

kata (1946) 
�Gõbel E.: Fehérvárcsurgó – Iszkaszentgyörgy – 

Isztimér környékének földtana (1955) 
�Komlóssy Gy: Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek 

földtani és teleptani viszonyai (1969) 

TEKTONIKA – ÕSFÖLDRAJZ – BAUXIT 
RÉTEGTANA – TELEPKÉPZÕDÉS 

�Komlóssy Gy.: A bauxit átmosása, áthalmozása és az 
érccéválás folyamata (1966) 

�Dudich E. – Komlóssy Gy.: Õsföldrajzi és szerkezeti 
szempontok a magyar bauxit korkérdéséhez (1969) 

�Szantner F. – Szabó E.: A magyar bauxittelepek szer-
kezetföldtani feltételei és története ( 1969) 

KÕZET ÉS SZÖVETTANI SAJÁTOSSÁGOK 

Genetikai alapon, szabad szemmel történõ megítélés 
szerint az iszkaszentgyörgyi bauxit típusok az alábbiak 
szerint osztályozhatók. 

Szövet 
Epigenetikus Szingenetikus
 (vegyi hatás) (mechanikai és vegyi hatás)

 homogén heterogén

 egyszínû többszínû pizolitobreccsás kavicsos 

erezett foltos szerkezet nélküli akkréciós 

álkavicsos álbreccsiás 

Gyakran ezen szövettípusok kombinációi jelentkeznek 
lásd még 3.sz. - 10.sz. fényképeket 

ÁSVÁNYTAN 

Ásványtani szempontból az iszkaszentgyörgy bauxit-
telepek 1969-ben a világ legismertebb bauxittelepei le-
hettek a mintegy 300 db mennyiségi és félmennyiségi 
vizsgálati eredményével. Ezek az adatok a karszt bauxi-
tok ásványképzõdéséhez általános érvényûnek tekint-
hetõ elméleti alapot szolgáltattak, illetve azokat ponto-
sították. 

Az ásványos összetétellel foglalkozó munkák 
�A FÉMKUT kataszteri vizsgálatai a 7. fejezetben felso-

rolt zárójelentésekben 
�Bárdossy Gy.: A magyar bauxit geokémiája (1961) 
�Komlóssy Gy.: A hidrargillit újszerû megjelenése az 

iszkaszentgyörgyi bauxitban ELTE TTK diákköri pályá-
zat (1960) 

�Komlóssy Gy.: Az iszkaszentgyörgyi bauxitpiritesedés 
kérdése . ELTE TTK diploma dolgozat (1962) 

�FÉMKUT (Bárdossy Gy.): szudoit, illit, rodokrozit, apa-
tit, sziderit kimutatása rtg. diffrakciós módszerrel 
(1964, 1968) 

�Komlóssy Gy.:Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek ás-
ványos összetétele (1969) 
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7. ábra. Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek ásványos összetételének horizontális változásai (Komlóssy 1969)

�Komlóssy Gy.: Ásványképzõdés az Eh - pH (lecsapo- � A Bitó telepekre a böhmit döntõ túlsúlya jellemzõ. 
lás mértékének, a bauxittelepeknek az egykori karszt- � A Gibbszit : böhmit arány minõségfüggvényes, a 
vízszinthez viszonyított helyzete) függvényében gibbszit túlsúly a jobb minõségû bauxitfajtákra jel-
(1969) lemzõ. 

�Bárdossy Gy.: Karsztbauxitok (1977) � A Gibbsit - böhmit arány DNy-ról ÉK-felé haladva 
folyamatosan a böhmit javára tolódik el. Lásd.7. 

Fõbb megállapítások: ábrát. 
� A bauxit gibbszit - böhmites a Kincses I-II és József � A gibbsit - böhmit és a goetehit - hematit arányt az 

I. -II és III valamint Rákhegy telepeken: A Kincses Jó-
zsef I-II telepekben a gibbszit, a József III és Rák
-
hegy telepekben a böhmit enyhe túlsúlyával. 


Eh - pH viszonyok határozzák meg a karsztérszínen 
felhalmozódó bauxitnak egykori karsztvízszinthez 
viszonyított helyzete alapján (8. ábra). 

� A megállapítás más bauxittelepekre is érvényes (be-
leértve a laterit telepeket is), lásd 9 sz. ábrát. 

8. ábra. Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek áványos összetétele az 
egykori karsztvízszint függvényében. Komlóssy (1969) 

9. ábra. Bauxit ásványparagenezis az Eh - pH 
függvényében Komlóssy (1969) 
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10. ábra. Dudich E. – Siklósi L.-né 1969. A vastag vonal az iszkaszentgyörgyi telepeket jelzi 

MIKROMINERALÓGIA VIZSGÁLATOKKAL GEOKÉMIA

FOGLALKOZÓ MUNKÁK


A bauxit fõ elemeinek geokémiájával foglalkozó munkák 
�Vörös I. Az iszkaszentgyörgyi bauxitok mikrominera- �Bárdossy Gy.: A magyar bauxit geokémiája (1961) 

lógiai és nyomelemvizsgálata (1958) �Dudich E. – Siklósi L.-né: Néhány fõ- és nyomelem 
�Antal S.: Az iszkaszentgyörgyi bauxitok minkromine- összehasonlító geokémiai vizsgálata négy dunán-

ralógiai és szöveti sajátosságai (angolul) 1971. túli (Magyarország) bauxittelepben (angolul) 1969 
.Lásd 10.sz. ábrát 

11. ábra. Az Al2O3 gyakorisági diagramjai az egyes telepekben. – Komlóssy (1969) 

5555
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12. ábra. A bauxit és dolomit kontaktusának idealizált szelvénye - nyomelemeloszlás a porlódó dolomit
különbözõ szemnagysági frakcióiban 

�Komlóssy Gy.: A bauxit fõ elemeinek geokémiája az 
egyes telepekben (1969) 
Az egyes telepek, teleprészek geokémiai sajátossága-

inak különbözõségét jól ábrázolja a 11. ábra. 

Nyomelemgeokémia 
�Dudich E. – Siklósi L.né: A fenyõfõi, iszkaszentgyörgyi 

és halimba-szõci bauxit nyomelemgeokémiai leírása 
és összehasonlítása. 1968 

�Kmlóssy Gy.: A bauxit és dolomit kontaktusának geo-
kémiája (1969). 
Meg kell jegyezni, hogy a szakirodalomban ez volt az 

egyetlen olyan nyomelem geokémiai vizsgálat, mely 
mind a bauxitra mind annak környezetére (adott eset-
ben a fekü dolomitra) is kiterjedt. Az eredmények alap-
ján a két képzõdmény között szoros geokémiai kapcso-
latot van. 

BAUXIT GENETIKA – A BAUXIT 
ANYAKÕZETÉNEK KÉRDÉSE 

�Mind a hazai, mind a nemzetközi irodalomban a bau-
xitképzõdést és felhalmozódást illetõen az anyakõzet 
kérdése a legvehemensebben vitatott probléma volt. 
A geológusok döntõ többsége, elsõsorban Vadász E. 

hatására az 1940-es évek végétõl – Brugger J.(1940) 
hibás vegyelemzési adatai alapján az allochtonia, 
vagy legalább is annak dominanciája mellett foglalt 
állást. A magyar bauxittelepek tekintetében – beleért-
ve Iszkaszentgyörgyöt is – az anyakõzet kérdésével 
kapcsolatban számos állásfoglalás látott napvilágot 

�Autochton elmélet: Teledgi Róth K. (1923) J.G. de 
Weisse (1964) 

�Allochton elmélet:Vadász E.: (1949), Bárdossy 
Gy.(1961, 1977),Fülöp J.(1964) Szabó E. (1975?), 
Mindszenty A. (2000) Dudich E.(1978) 

�Para-auctochton elmélet: Komlóssy Gy. (1967) 

A Szerzõ megállapításai szerint: 
(1) Az iszkaszentgyörgyi vizsgálatok alapján a dolomit 

és a bauxit között szoros geokémiai kapcsolat van. 
A bauxitban az egyes elemek mobilitásuk mértékének 
(átviteli százalék) függvényében dúsulnak: a legkevés-
bé mobilisak legjobban és fordítva). 

(2) 100 km2-en 50m vastag dolomit elmállása matema-
tikailag (elméletileg) 100 millió tonna bauxitot ered-
ményezhet. 

(3) A karsztos dolomit térszín felszínén – nagyobb tá-
volságban – nincs pelites anyagszállítás – paraau-
tochton anyag-felhalmozódás viszont van, 1 km-nél 
kisebb távolságon belül 

13. ábra. A szürkebauxit képzõdésének õsföldrajzi képe és szelvénye

Földtani Kutatás XLII. évfolyam 2005. 3-4. szám
5566



redukció pH 3-4 
goetit-hematit 

markazi 

redukció pH 

gyors oxidáció 

melanterit pirit
lassú oxidáció 

goetit-hematit 

14. ábra.

(4) Kérdéses, hogy az a kristályos alaphegység – mint az 
allochton elméletek bauxitforrása – a bauxitképzõdés 
idején a fedetlen felszínen volt-e. 

A BAUXIT EPIGÉN ÁTALAKULÁSAI – AZ 
ISZKASZENTGYÖRGYI BAUXITPIRITESEDÉS 

KÉRDÉSE 

Az iszkaszentgyörgyi telepekre jellemzõ, annak legfel-
sõ szintjében mutatkozó szürke, pirites bauxit, mely az 

azt fedõ kõszenes agyag között szoros genetikai kap-
csolat van. 3-4 m vastag szenes agyag alatt 20.2.5 m 
vastag szürke bauxit található. (Komlóssy 1962). 
Az ingressziós jellegû középsõ eocén bevezetõ stádiu-
ma gyanánt a bauxit felszíne elmocsarasodott, a mo-
csár termelte H2S a bauxit vasásáványait redukálta: 
markazit és pirit képzõdött. A szulfidosodás maximuma 
egy reakció felület határán mutatkozott. Késõbb a szür-
ke bauxit – a mocsári hatás megszûntével részben vagy 
egészében re-oxidálódott, lásd. 13. és 14. ábrákat 

ÖÖsssszzeeffooggllaallvvaa: a hazai bauxitkutatások és bányászat 
során az ipar, különösen a 60-as és 70-es években, óri-
ási mennyiségû adatokat szolgáltatott a tudomány szá-
mára. Az iszkaszentgyörgyi telepek kutatása ezen a te-
rületen belül is az élvonalban volt. Ugyanakkor a tudo-
mány pedig segítette az eredményes bauxit kutatáso-
kat. A fél évszázadot közelítõ idõtávlatból és az eltelt 
idõszakban a világra való kitekintés lehetõségének bir-
tokában bátran állíthatjuk, hogy a hazai bauxit geológia 
a világ élvonalába tartozott, vonatkozik ez az ipari kuta-
tások szakszerûségére épp úgy mint a tudományos ku-
tatási eredményekre. 
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A NYIRÁDI BAUXITKUTATÁSA NYIRÁDI BAUXITKUTATÁS 

Jankovics Bálint, Pataki Attila, Tóth Kálmán 

FÖLDRAJZI, KÖZIGAZGATÁSI HELYZET 

A nyirádi bauxit-elõfordulás a Bakonynak a Kisalföld 
felé esõ DDNy-i szegélyén helyezkedik el. Keletrõl a 
szõci Balaton-hegy, a Kis-Bakony és a Cseket-hegy, 
nyugatról a sümegi Hajnal-hegy, délrõl az Úrbéri erdõ 
triász rögei és a Csilla-hegy határolják. Közigazgatásilag 
Nyirád, Csabrendek, Zalahaláp és Ódörögd községek és 
részben Sümeg város területéhez tartozik. 

VÁZLATOS FÖLDTANI FELÉPÍTÉS 

Földtani értelemben az elõfordulás a Devecseri felsõ 
kréta - paleogén - neogén medence D-i peremén helyez-
kedik el. A földtani felépítés, a fekü kifejlõdése és a ba-
uxit rétegtani helyzete alapján az elõfordulás két fõ egy-

1. ábra.

2. ábra.

ségre osztható: a klasszikus Nyirád – nagytárkányi, és a 
hozzá ÉNy-ról csatlakozó un. "kettõs bauxitszint" terü-
letére. 

Az elsõ terület elvi rétegoszlopát az 1. ábrán, a máso-
dikét a 2 ábrán mutatjuk be. A két fõ egység különbözõ-
ségét a 3. ábra ÉNy-DK irányú áttekintõ szelvénye mu-
tatja be. 

A triász alaphegység ÉK-DNy-i csapás mentén ÉNy fe-
lé lépcsõs vetõdésekkel viszonylag hirtelen 150-180 
méterrel mélyebbre süllyed. A típusos fõdolomitot a 
nóriraeti határára tehetõ aprócsigás, algasávos dolomit, 
majd ÉNy felé továbbhaladva kösszeni meszes dolomit, 
majd finom-lemezes márga váltja fel. Egyes fúrásokban 
a dachsteini mészkõ is megjelenik. 

Az ausztriai hegységképzõdési fázis hatására a nyirádi 
bauxit-elõfordulás egésze szárazulati üledékgyûjtõvé 
vált. Ebben az idõszakban halmozódott fel a Nagytárká-
nyi Bauxit Formáció. 

A szenon transzgresszió az a döntõ esemény, mely 
alapján az elõfordulás két egységre bontható: mikor az 
ÉÉNy-i területen a szenon üledékképzõdés már tengeri, 
illetve paralikus, a DDK-i részeken lepusztulás, bauxitát-
halmozódás, tulajdonképpen a telepképzõdés még ja-
vában folyt. 

A szenon transzgresszió bevezetõ üledékére, a Koz-
matagi Formációra – mely konglomerátum, breccsa a 
legkülönfélébb összetételben – az Ajkai Kõszén F., majd 
a transzgresszió kiterjedésekor a nyílt sekélytengeri ki-
fejlõdésû Jákói Márga F. települt. A transzgresszió to-
vább haladtával a partszegélyi zónában zátony jellegû 
mészkõ keletkezett: az Ugodi Mészkõ Formáció. Ez 
utóbbi néhol túlterjed a márga összleten, és helyenként 
az alaphegységre, illetve a bauxitra települ, de az üle-
dékgyûjtõ belseje felé is általános elterjedésû. 

A larámi mozgások következtében az ismét kiemelke-
dõ területrõl a tenger visszahúzódott, és a hippuriteszes 
mészkõ felszínének gyors karsztos tagolódása, illetve 
ezzel párhuzamosan a korábban már DK-en meglévõ 
bauxittelepek áthalmozódása révén új telepképzõdés 
indult meg, melynek eredménye a felsõ bauxitszint, a 
Csabpusztai Bauxit Formáció. A térszín újabb kiegyenlí-
tõdése után a fedõ-képzõdménysor fõ vonásaiban az 
egész elõfordulásra vonatkozóan azonos, kifejlõdésé-
ben, elterjedésében azonban vannak kisebb-nagyobb 
eltérések. 

A bauxittelepek legnagyobbrészt karsztos, kisebb 
részt, s akkor is csak részben töréses - árkos típusúak. 
Az Al2O3 tartalom átlagértékei mind az alsó, mind a fel-
sõ szintben 50 % felettiek, a SiO2 az alsó szintben 7,6, 
a felsõ szintben 4,7 %. A bauxit uralkodóan böhmites, 
azonban az ÉNy-i egység felsõ szintjén több telepben 
megnõ a gibbsit-tartalom, sõt, egyes telepeken uralko-
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3. ábra. 
A nyirádi bauxitelõfordulás áttekintõ földtani szelvénye 

dóvá is válik. Az alsó szinten kizárólag böhmites bauxi-
tokat ismertünk meg. 

A BAUXITKUTATÁS FOLYAMATA 

A kutatás sorrendje és a bányamûvelésbe vonás egy-
másutánja alapján a nyirádi elõfordulás területén utólag 
11 kutatási területet különítettünk el. 

A kutatás lefolyását e területi bontásban ismertetjük, 
az alábbiak szerint: Deáki hegy; Darvastó – Nagytárkány 
puszta – Cseteberek; Izamajor – Dült–nyires – Alsónyi-
rádi – erdõ; Deáki puszta – Tüskésmajor; Csabpuszta – 
Kozmatag; Lengyel - major; Nyirádi - medence; Bárdió-
tag – Surgót major; Sástó – Ódörögd; Deáki-erdõ, Varga 
tanya. 

Deáki-hegy 
A Nyirád-térségi bauxitkutatás kezdetének és befeje-

zésének a helyszíne. Itt kezdett ugyanis kutatatni az 
ALUÉRC RT 1929-ben és itt végeztünk újrakutatásokat 

Magyar-Szovjet Bauxit – Alumínium Rt-hez került. Az el-
sõ összefoglalót 1948-ban Ljubimov készítette. 

A kutatás 1948-ban kezdõdik újra a Táncsics II. tele-
pen, ezek az adatok azonban hiányosak és megbízha-
tatlanok. Rendszeres kutatást 1954-ben, az akkor meg-
alakult Bauxitkutató Vállalat végzett a Táncsics II. tele-
pen. Eredményeit Bárdossy György 1955 januárjában el-
készült jelentésben foglalta össze. Úttörõ jellegû munka, 
és mind szerkezetében, mind földtani megállapításaival 
a nyirádi bauxitkutatás során szellemében meghatározó 
volt. 

1964-ben az aktív vízszintsüllyesztés beindulásával a 
mélyebben elhelyezkedõ Ferenc D és Táncsics II. DNy 
lett megkutatva. A 90-es évek elején felmerült a bauxit-
bányászat kezdeti idõszakában (1945, illetve 1950 elõtt) 
mûvelt telepekben esetleg visszahagyott jó minõségû 
bauxitvagyon reménytelisége, újravizsgálatának és kuta-
tásának szükségessége. A Deáki-hegy korában termelt 
telepeinek vizsgálatára 1994-ben került sor. A fellelhetõ 
kutatási és bányászati adatok értékelése valószínûsítet-
te a visszahagyott ércvagyon meglétét, ezért a Geopros-

még 1998-ban is. Az ALUÉRC Rt. rosz-
szul megszervezett kutatása és szaksze-
rûtlenül kivitelezett fúrásai sikertelenek 
voltak. Ezt követõen került a terület a 
Magyar Bauxitbánya Rt-hez, ahol már a 
korszak elismert szakemberei irányítot-
ták a kutatást. Telegdy Róth Károly, Aj-
tai Zoltán irányításával elõször a Károly, 
majd a Sándor és a Gábor telepet fedez-
ték fel. 1939-ben Rozlozsnyik Pál és Vi-
tális István készítették az elsõ szakszerû 
készletszámítást és gazdasági értéke-
lést. A további kutatás már akadálytala-
nul haladt a Ferenc és a Gyula (Táncsics) 
telep felkutatásával. A kutatások ered-
ményeirõl Ajtai Zoltán a Bányászati La-
pokban, 1941-ben részletes cikket kö-
zölt. 

A Deáki hegy D-i részére a zártkutat-
mányi jogot még az ALUÉRC Rt-tõl a Ke-
leti Áruforgalmi Kft. szerezte meg. 1934 
és 40 között õk tárták fel az Arnold és az 
Edgár lencsét. Kutatásaik rendszertele- 4. ábra. 
nek voltak. A terület egésze 1946-ban a A nyirádi bauxitelõfordulás kutatási részterületei 
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pect Kft. már az évben megkezdte a Károly-, a Sándor-
és az Edgár lencsék revíziós kutatását. 1995-ben meg-
történt a Táncsics I. telep újra kutatása is. A kutatás je-
lentõsebb visszahagyott készletet a Sándor, az Edgár és 
a Táncsics I. telepben igazolt. Rövid szünet után 1998-
ban a Bakonyi Bauxitbánya Kft. Bauxitkutatási Üzeme 
fejezte be az Edgár lencse revíziós kutatását, 2005-ben 
kitermelése is megtörtént. Most van folyamatban a Sán-
dor lencse külfejtésének feltárása és tervezik a Táncsics 
I. kitermelését is. 

Darvastó – Nagytárkány – Cseteberek 
1928-32 között az ALUÉRC Rt végzett itt kutatásokat 

Vadász Elemér irányításával. Eredménye a Margot I. kül-
fejtés megnyitása volt. Érdekes, hogy 1944-ig kisebb 
megszakításokkal ott "toporogtak" a késõbbi igen jól fi-
zetõ felszín közeli Darvastó V, VI. telepeken, mégsem ta-
lálták meg azokat. A fúrások több esetben fedõben le-
álltak. Az eredményt hozó kutatás 1955-ben indult meg 
a BKV kivitelezésben, és egy esztendõ alatt sok jelentõs 
találatot értek el a kutatók, két telep – az V. és a VI. – 
kutatása be is fejezõdött. A kutatás nem nagy, de állan-
dó intenzitással folyt, s 1975-ben a Nagytárkánytól D-re 
esõ telepek felkutatásával fejezõdött be. 

Izamajor – Dültnyires – Alsónyirádi erdõ 
A területen 1950-ben a MASZOBAL kezdett kutatást 

Izamajor térségében. Barnabás Kálmán földtani térkép-
felvétele felhasználásával Bárdossy György, majd 
Höriszt György kutatási célú részletes térképezést vég-
zett, majd ennek alapján elõbb Izamajor D-en, majd 
Dültnyiresben az Alsónyirádi erdõben folytak 1953-54-
ben felderítõ, s késõbb 1958-1960 között intenzív rész-
letes kutatások. Izamajor II. kutatása 1963-ban kezdõ-
dött olyan intenzitással, hogy pl. 1963. IV. negyedévben 
13 fúróberendezés mûködött és 1964-ben már a záróje-
lentés is elkészült. Ezt követõen még egy nagyobb kuta-
tási periódust kell megemlíteni 1965-66-ban mely a 
Dültnyires É. és Iza III. lencsecsoport felkutatását ered-
ményezte. 

Dáki puszta – Tüskésmajor 
A területen 1953-ban kezdõdött fúrásos kutatás külö-

nösen jól példázza, hogy a bányászat igényeinek megfe-
lelõen miként haladt elõre a kutatás, az idõk folyamán 
egyre távolodva a kezdetben megismert területektõl. 
Nagyjából egy idõben, 1955-56-ban zárult le a felderítõ 
kutatás a déli és középsõ területrészeken, a Tüskés-ma-
jor Észak területrészen azonban csak 1968-ban fejezõ-
dött be. Hasonlóképpen az elõzetes fázisú kutatás a te-
rület nagy részén 1966-ig tartott, a Tüskésmajor É. terü-
leten 1970-76 között valósult meg. A részletes kutatás 
intenzív szakasza Deákiban 1968-69-ben a koncentrá-
ció területén 1970-78. között, Északon 1981-82-ben 
volt. 

Csabpuszta – Kozmatag 
A terület kutatásáról szóló elsõ adatok a 30-as évek 

közepérõl származnak. A II. világháború éveiben már 
külfejtéssel mûvelték a Sümeg – Szõlõkert és a Surgot-

tanyai kis elõfordulásokat. A MASZOBAL idejében 
(1950-54) csak szórványos kutatás folyt. Noszky Jenõ 
1957-ben javaslatot adott a kozmatagi terület kutatásá-
ra, ahol földtani térképezése során bauxitkibúvást ész-
lelt, azonban a lemélyített fúrások nem jártak a várt 
eredménnyel. 1962-ben, majd 66-ban újabb felderítõ 
kutatás indult, mely utóbbi eredményesnek bizonyult, 
és egyben a Cn-559 sz. fúrás vezetett a kettõs bauxit-
szint megismeréséhez. A kutatás változó intenzitással 
folyt, majd 1980-ban nagyobb erõkkel megindult, fõként 
az aktív vízszintsüllyesztést igénylõ középsõ nyirádi te-
rületeknél kedvezõbb vízföldtani adottságú telepcso-
portok felkutatását célozva. 1985-ig befejezõdött a 
Csabpuszta I. koncentráció kutatása, s megkezdõdött a 
Csabpuszta l/2 ütem elõzetes programja, mely 1991-ben 
ért véget. Ennek oka annak a felismerése volt, hogy bár 
a vízföldtani viszonyok ténylegesen kedvezõbbek a tri-
ász feküjû területénél, azonban még mindig olyan vízvé-
delmi nehézségeket okoznak, melyek a telepek gazdasá-
gos feltárását és lemûvelését nem teszik lehetõvé. 

Lengyelmajor 
Részletes elemzõ prognosztikus munka nyomán 

1984-ben mélyült le a területen az elsõ felderítõ fúrás 
(Nt. 3133 sz. 112,3-128,3 m között jó minõségû ércet 
harántolva.). Ezt követõen 1985-87 között 274 db fúrás 
mélyült 45.184,8 fm össz. hosszban. Megkutatásra ke-
rültek a Lengyelmajor I-II-III-IV-VI. sz. bauxittelepek ösz-
szesen 1052 kt földtani vagyonnal és 10 körüli modulus-
sal. 

Nyirádi medence 
A Deáki hegytõl keletre, a Kis-Bakony nyugati elõteré-

ben Nyirád irányába húzódó árok kutatására több sza-
kaszban került sor. A felderítõ kutatás elsõ üteme 1952-
54 között volt. Jelentõsebb számú fúrás 1953-ban került 
lemélyítésre, melyek közül egy a Nyirádi medence I. sz. 
bauxittelep megtalálásához vezetett. A felderítõ kutatás 
második üteme 1959-64 között valósult meg. 1963-64-
ben a telepek részletes kutatása is megkezdõdött és egy 
év szünet után 1966-67-ben folytatódott. Az újabb ku-
tatásra 1972-74 között, nagyobb volumenben 1973-74-
ben került sor. A medence kutatásának utolsó periódu-
sa 1979-82 között volt. Összesen 13 bauxittelep vált is-
mertté. Bányászati termelésbe vonásukra nem került sor. 

Bárdiótag – Surgot major 
Sümegtõl K-re, a Szõlõ hegy elõterében fekvõ külfej-

téses elõfordulások. A II. világháború elõtt végzett sü-
megi kutatásokkal kapcsolatos térképen Kasnyik János 
Bárdiótag néven már ábrázolta a Surgot major IV. sz. ba-
uxitlencse kibúvását. A Bauxitkutató Vállalat 1970-ben 
kezdte meg a terület fúrásos kutatását a felszínen ész-
lelt bauxitkibúvások alapján. 1970-ben megkutatásra és 
átadásra kerültek a Surgot major I-II. és III. sz. bauxit-
lencsék, 1972-ben pedig a Báriótag I.sz. bauxitlencse. 

Sástó – Ódörögd 
A Sástó-I. sz. lencsén 1935-44 között a Keleti Árufor-

galmi Társaság végzett kutatást. Bányászkodás is folyt. 
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1953-64 között a MASZOBAL Kutató Expedíció és a Ba-
uxitkutató Vállalat végzett felderítõ bauxitkutatást kevés 
eredménnyel. A részletes kutatás azonban csak 1987-
ben indult, amikor a nyirádi vízkiemelés korlátozása mi-
att ismét sürgetõ igény mutatkozott külfejtéses telepek 
termelésbe vonására. 1988-ban a Sástó-II. és Ódörögd 
II. telepek, 1989-ben az Ódörögd I.sz., 1991-ben az
Ódörögd VI. sz. telepek kutatása fejezõdött be. 

Deáki erdõ 
A Deáki erdõ területén 1956-ban mélyültek a felderítõ 

fúrások. Az elõzetes, majd a részletes kutatás 1972-76 
között, jelentõsebb kapacitással 1972 és 74-75-ben 
folyt. Ennek során 10 bauxittelepet ismertünk meg. 
Megkutatásra kerültek a Deáki erdõ I-II-III-IV-VI. és VII-
VIII. bauxitlencsék.

Varga tanya 
A Nyirádi medence keleti peremén fekvõ elõfordulá-

son az elsõ felderítõ fúrásokat 1953-ban a MASZOBAL 
RT. Kutató Expedíciója mélyítette. Újabb felderítõ kuta-
tást 1964-ben a Bauxitkutató V., majd 1994-95-ben a 
Geoprospect Kft. végzett a területen. Részletes-elõzetes 
fázisú kutatás 1990-ben folyt. Ennek során váltak is-
mertté a Varga tanya I. és II. sz. bauxitlencsék. Az egyes 
elõfordulás-részek kutatásának idõtartamát és intenzi-
tását az 5. ábrán szemléltetjük. 

A kutatások irányítói 
1945 elõtt: Vadász Elemér, Kasnyik János, Telegdy Roth 

Károly, Ajtai Zoltán; 1948-49: Benedek Endre; 1950-tõl: 
Barnabás Kálmán, Bárdossy György, Ottlik Péter, Vörös 
István, Szantner Ferenc, Károly Gyula, Knauer József. 

A terepi irányítás és ellenõrzés 
1951-53: Barnabás Kálmán; 1953-ban: Bárdossy 

György; 1954-ben: Bárdossy Györgyné; 1956-57: Kovács 
György, Vörös István, Szantner Ferenc 1958-59: Hahn 
György, Kardos Lajos; 1962-ben: Nyírõ Miklós, Komlóssy 
György; 1963-66: Vörös Zoltán; 1966-68: Farkas Péter; 
1968-ban: Ludas Ferenc; 1968-tól: Ludas Ferencné; 
1994-tõl: Böröczky Tamás. 

A földtani kutatások kivitelezõi 

A BAUXITFÖLDTANI MEGISMERÉS 
FÕBB MOMENTUMAI 

Eredmények 
A nyirádi bauxitkutatás történetének feldolgozása so-

rán konkrét adatokat csak a szervezett bauxitkutatás 
megindulása, azaz a MASZOBAL Kutató Expedíció létre-
hozása (1950) idõpontjától sikerült felkutatni. Az 1950. 
elõtti idõszakra nézve szórványos irodalmi adatokkal 
rendelkezünk, ezért a kutatás volumenét csak becsülni 

tes dátum elõtt mintegy 450-500 fúrás 
mélyülhetett Nyirád térségében kb. 18-
20 em terjedelemmel. A bemutatott 6. 
és 7. ábráink és táblázataink csak az 
1950-tõl fellelhetõ konkrét adatsoro-
kat tartalmazzák. 

A nyirádi bauxit-elõfordulás évtize-
deken keresztül a magyar alumínium-
ipar alapanyag-ellátásának egyik fõ (ta-
lán a legfontosabb) bázisa volt. 
Nyirádnak ezt a szerepét az 1991-ig fo-
lyamatos és intenzív bauxitkutatás biz-
tosította. Ez az egyetlen magyar bau-
xit-lelõhely, ahol 1991-ig tartósan és 
megszakítás nélkül folytak kutatások. 

1950-tõl napjainkig 13.562 db fúrás-
sal 1.356,2 efm-t mélyített le a MA-
SZOBAL Kutató Expedíció, a Bauxitku-
tató Vállalat, illetve a GEOPROSPECT 
Kft. Ezzel a volumennel 63 Mt földtani 
bauxitkészletet ismertünk meg, mely-
nek nagy részét a bányászat igénybe is 
vette. Megjegyezzük, hogy ebbe a 63 
Mt-ba 1991-ig minden olyan bauxit be-
számításra került, amelynek az Al2O3-
tartalma 40 %-nál, modulusa pedig 

tudjuk. Megítélésünk szerint e neveze-
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felfedezni, s ezért beindult a Csabpuszta – Kozmata-
gi térség intenzív kutatása. Az évtized folyamán csak-
nem minden évben 50 em felett volt a kutatás volu-
mene, s az országos bauxitkutatás teljes mértékéhez 
képest a nyirádi kutatás aránya csak 1989-90-ben 
csökkent 40 % alá. Az évtized erõteljes kutatásának 
eredményességét mutatja, hogy ekkor kutatták fel a 
korábban említett 63 Mt-nak csaknem egyharmadát 
(20,5 Mt-t). 

Az addigi intenzív nyirádi bauxitkutatás lendülete 
1991-ben megtört. Környezetvédelmi és politikai 
okokból 1991-ben a kutatás harmadára esett vissza 
az elõzõ évekhez képest. 1992-93-ban már egyálta-

6. ábra. lán nem kutatták Nyirádot. 1994-ben pedig visszatér-

A bauxitkutatás volumene és eredményei a nyirádi elõforduláson tek az évtizedekkel ezelõtt mûvelt telepekhez, ahol 
mintegy 350 kt. külfejtésre alkalmas maradványva-

2,6-nál nagyobb. Mindemellett az ilyen kondíciókkal 
számított készletet olyan jó minõség jellemezte, 
aminek következtében a nyirádi bauxit arra is alkal-
massá vált, hogy keverés útján feljavítsa a más elõ-
fordulásról származó bauxit minõségét. 

A kutatások intenzitása az 1980-as években volt a 
legnagyobb. 1981-ben fúrták le a legtöbb métert 
(61.600 m), 1986-ban érték el a legnagyobb készlet-
növekedést (3,6 Mt), s a 90-es éveket figyelmen kívül 
hagyva 1981-ban mélyítették a legtöbb felderítõ fú-
rást (70-et). A 40 év alatt mindössze 11 év volt, ami-
kor az éves készletnövekedés 1 Mt alatt maradt. 
A fúrások átlagos produktivitása: 46,5 t/m. A kutatá-
sok azt bizonyították, hogy Nyirád az ország legna-
gyobb bauxitlelõhelye. 

Az elmúlt 45 évet vizsgálva megállapítható, hogy 1-2 
évet kivéve, az évenkénti hullámzás ellenére a Nyirádon 
végzett bauxitkutatás aránya tartósan magas volt az or-
szágos bauxitkutatáshoz képest (legtöbbször 40-50 %). 
(7. ábra.) Az idõnként bekövetkezett visszaesések nem
Nyirád jelentõségének alábecsülésébõl adódtak, hanem 
egyéb külsõ okokra vezethetõk vissza. 

1960-61-ben például a fenyõfõi sikeres találat után 
bekövetkezett eufória a BKV kutatási kapacitásának je-
lentõs részét oda koncentrálta. A 60-as évek elsõ felé-
ben a nyirádi bányászat jövõjét kissé elbizonytalanítot-
ta a bányák vízvédelmének megoldatlansága is. Amikor 
kiderült, hogy az aktív vízszintsüllyesztés hosszú távon 
hatékony megoldást jelent, a 60-as évek második felé-
ben és a 70-es évek elsõ felében 50-60 %-ra emelkedett 
a nyirádi kutatás aránya. A 70-es évek második felében 
a fm-ben észlelhetõ visszaeséseket az eredményezte, 
hogy a kutatási kapacitás nagy részét Nagyegyháza – 
Csordakút térségébe kellett összpontosítani. 

A 8. ábráról jól leolvasható, hogy a nyirádi bauxitkuta-
tás 1980-90 között érte el csúcspontját. A 80-as évek 
elején ugyanis kezdett világossá válni, hogy az aktív víz-
szint-süllyesztést egy bizonyos határon túl fel kell hagy-
ni, s emiatt a hagyományos, triász-fekvõs, és jó minõsé-
gû bauxittelepek egy része nem termelhetõ ki. 

Ez a helyzet arra ösztönözte a kutatókat, hogy kedve-
zõbb vízföldtani helyzetben keressenek újabb, lemûvel-
hetõ telepeket. Ezt a lehetõséget Csabpusztán vélték 

7. ábra.
A nyirádi kutatás aránya az országos bauxitkutatáson belül


gyon lett megkutatva. Megítélésünk szerint ennek nagy 
része külfejtéssel lemûvelhetõ. Végeredményben el-
mondhatjuk, hogy a nyirádi bauxitkutatás teljesítette fel-
adatát. Elmondhatjuk azt is, hogy részletesen megismer-
tük az elõfordulást. A valóság gyakran nem esett egybe a 
bányászat elvárásaival, de hát ebben túlnyomórészt nem 
a kutatás, hanem a természet volt "hibás". 

Vízföldtani kutatás 
Amint a nyirádi külfejtéses bányászat áttért a mélymû-

velésekre, hamarosan felmerült a vízvédelem problémá-
ja. A víz elleni védekezés tervezése céljából a bauxitku-
tatás mellett vízföldtani kutatást is végezni kellett. En-
nek egyik sarkköve a vízszint-észlelõhelyek létesítése 
volt. Az elsõ észlelõhelyeket 1956-ban alakították ki. 
1956-57-ben 5 megfigyelõhelyet létesítettek. 

1957-ben az izamajori bányában olyan erõs vízbetö-
rés történt, hogy a termelést egy idõre abba kellett 
hagyni. Ez a tény a vízföldtani kutatás erõsítésére és ki-
terjesztésére ösztönözte a bányászatot. 1958-62 között 
már összesen 58 megfigyelõhely épült ki a térségben. 
A vízmegfigyelõ-hálózat ezután és 1990-ig minden év-
ben (1988-at kivéve) tovább bõvült. 1985-ben pl: 27 új 
megfigyelõhely létesült, elsõsorban a Hévízi tóval kap-
csolatos problémák miatt. 
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8. ábra.
A bauxitkutatás volumene és a felkutatott földtani vagyon


évenkénti alakulása a nyirádi bauxitelõforduláson


Az összes, 1953-95 között kiépített megfigyelõhelyek 
száma: 250 volt. A terület kiemelt fontosságát jelzi, hogy 
a középhegységi megfigyelõhelyek 52 %-át Nyirád térsé-
gében hozták létre. A megfigyelõhelyek lehetõvé tették 
számunkra a karsztvízszint regionális változásának nyo-
mon követését. Az aktív vízszintsüllyesztés megvalósítá-
sa céljából 38 vízakna létesült a területen 1966-88 kö-
zött. A legtöbb (7 db) 1970-ben. Jelenleg 10 kút csak az 
ivóvízellátás céljából mûködik. 

Bányaföldtani megismerés 
A földtani kutatás lezárása után a bányászattal feltárt 

területek földtani megismerése a telepek teljes leterme-
léséig folytatódott, mely folyamat során nagy mennyisé-
gû földtani adat halmozódott fel. Ezek rendszerezett 
dokumentálása csak az 1950-es évek végétõl történt 
meg, így a korábbi idõszakról nem, vagy csak rendkívül 
hiányos adatok állnak rendelkezésünkre. A bányászat-
hoz kötõdõ földtani tevékenységet a Bányaföldtani 
Szolgálat végezte, mely az 1980-as évek végéig a válla-
lat központi Bányaföldtani Osztálya üzemhez kihelye-
zett részeként, ezt követõ idõszakban pedig közvetlenül 

a bányaüzemhez csatoltan végezte munkáját. 
A bányaföldtani munka a bányatervezéstõl kezdõdõ-

en a napi bányamûvelési, termelési tevékenység földta-
ni adatokkal való kiszolgálásán keresztül a bányászat 
felhagyásáig terjedt. A földtani megismerés folyamatá-
hoz leginkább kapcsolódó tevékenysége a bányabeli ku-
tatás, annak irányítása, a kutatási adatok rögzítése és 
folyamatos értékelése, valamint az ásványvagyonban 
bekövetkezett változások rendszeres dokumentálása és 
a bauxitkészletek nyilvántartása volt. 

A bányaföldtani munka irányítását az 1950-es évek 
végétõl 1 fõ vezetõ geológus látta el, mellette idõsza-
konként változóan 1-2 fõ üzemi geológus és 1-3 fõ geo-
lógus technikus dolgozott Izabánya, Deáki, Darvastó és 
a külfejtések területén. A fizikai munkát (fúrás, minta-
szedés) aknaüzemenként 2-5 fõ végezte. Itt kell megem-
lítenünk a területen hosszabb ideig tevékenykedett geo-
lógusok nevét, akik közül Bíró Béla 1957-1985 között 
irányította a bányaföldtani munkát. Rajta kívül Pataki 
Attila (1974-1984), Nándori Gyula (1981-1984) és 
Jankovics Bálint (1984-1994) vett részt a bányaföldtani 
munkában. A geológus technikusok közül Weszely Ernõ, 
Kraxner József, Czintula László, Horváth Alajos és 
Kosztolánczi Gyula nevét kell megemlíteni. 

A bányaföldtani munka a külszíni kutatás speciálisan 
bányászati szempontú kiértékelésével, bányaföldtani 
alaptérképek készítésével, mint bevezetõ szakasszal 
biztosította a folyamatosságot a külszíni kutatás és a 
bányászat között. A bányabeli kutatás elsõdleges célja a 
termelésbe vont bauxittelep kiterjedésének, vastagsá-
gának minél pontosabb megismerése és ezzel egyidejû-
leg a kitermelésre kerülõ érc minõségének meghatározá-
sa. Ez a fejtés technológiájából adódóan sûrûn kihajtott 
vágatokból 5 m-enként mélyített fõte és talpfúrások se-
gítségével történt. A minõség meghatározását a 
fúradékminták és a vágathomlokról vett résminták elem-
zése tette lehetõvé. 

A bauxittelepek lencsés kifejlõdése és kis vastagsága 
miatt, ami a lencsék jelentõs részénél csak egyszeletes 
mûvelést tette lehetõvé, a vágatokból nagyszámú oldal 
és elõfúrás mélyítését tette szükségessé. Az elõfúrások 
a vágathomlok elõtti fekülefutásra adtak adatokat, me-
lyek a vágat megfelelõ szintvezetéséhez elengedhetetle-
nül szükségesek voltak. A fenti fúrások kezdetben kézi 
fúróval, késõbb sûrített levegõs kézi fúrógéppel mélyül-
tek. A fúrási adatokból lett megszerkesztve minden te-
lep esetében az ún. fõte- és talpfúrási térkép, mint a bá-
nyamûvelés napi termelési tevékenységét leghatéko-
nyabban segítõ alaptérképek. Tartalmazták a vágat tal-
pa alatti, illetve a fõte feletti érc vastagságát, jelezve 
azok minõségét is. Ebbõl a sûrû pontszerû információ 
halmazból szükség szerint készültek fedõ-, fekü izovo-
nalas, vastagság-vonalas stb. térképek. A bányabeli fú-
rások adatai alapján folyamatosan pontosításra kerültek 
a lencsék mûvelési térképén megszerkesztett szeletha-
tárok. 

Hosszabb (50-100 fm) kutatófúrások mélyítésére elsõ-
sorban csabpusztai területen volt szükség. Fõként bau-
xittelepek kiterjedésének és a fedõkõzetek minõségé-
nek megismerése volt a cél. Ezeken túlmenõen jelentõs 
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számú vízvédelmi elõfúrás és fedõvíz kutató és csapoló 
fúrás mélyítése történt meg. 

A bányabeli fúrásos kutatás volumenét az 1987. és 
1994. év közötti idõszak adataival szemléltetjük. Az 
évenkénti fúrási hossz 9 efm és 17 efm között változott. 
A fenti idõszak átlagában a kitermelt bauxit mennyisé-
gére vetítve 29,6 fm/kt fajlagos érték adódik. Ez az érték 
meghaladja a telepes kifejlõdésû bauxitot termelõ bá-
nyák (Halimba, Bitó) hasonló adatát. 

A teljes nyirádi bauxittermelés mintegy 87 %-át a 
mélymûveléses termelés tette ki. Az 1960-as évek köze-
péig szintes szeletosztás, azt követõen szintomlasztá-
sos kamra-pillér fejtési technológia került alkalmazásra. 
A korábbinál lényegesen termelékenyebb szintomlasz-
tásos fejtés eredményes alkalmazását alapvetõen az 
érctelepet közvetlenül fedõ kõzetek minõsége befolyá-
solja. Izamajor nagy részén, Dültnyires, Deáki és 
Darvastó területén a közvetlen fedõt az eocén összlet 
alján települõ Darvastói Formáció pelites kifejlõdésû ré-
tegei (agyag, agyag-márga) képezik 10 m-t meghaladó 
vastagságban. Ezek a rétegek kedvezõ lehetõséget biz-
tosítottak a szintomlasztásos fejtések kialakításához, 
elegendõ idõt biztosítva a lerobbantott érc fejtési üre-
gekbõl történõ kiszállítására. Másrészrõl viszont az üre-
gek tönkremenetele is hamarosan bekövetkezett termé-
szetes úton, ami bányabiztonsági szempontból volt 
rendkívül fontos. 

Kedvezõtlen hatással volt a bányamûvelésre, s egy-
ben potenciálisan veszélyeztette is azt az a körülmény, 
hogy a szürke agyag, agyagmárga rétegek közbetelepült 
szénzsinórokat, szenes csíkokat tartalmaznak. A szerves 
anyagban dús rétegek alatt 0,5-2,0 m vastag változó pi-
rittartalmú szürke bauxit képzõdött. A bányamûveletek 
következtében a pirit bomlásnak indult. A felszabaduló 
hõ hatására a szenes képzõdmények melegedése több 
esetben bányatüzet okozott, különösen Deáki és 
Darvastó néhány lencséjénél, jelentve komoly veszélyt. 
Deákiban például a Tüskésmajor-VII. telep ércvagyoná-
nak egy része bányatûz miatt kényszerû visszahagyásra 
került. 

Deáki és Darvastó területétõl Ny-felé haladva a 
Darvastói Formációban lecsökken a pelites képzõdmé-
nyek részaránya, a szenes agyag közbetelepülések kima-
radnak. Ezzel egyidejûleg dominánssá válnak a durvább 
törmelékes képzõdmények. A csabpusztai bányaüzem 
területén homok, homokos kavics, kavics és ezek külön-
bözõ mértékben cementált változatai építik fel zömmel 
a Darvastói Formációt. A felsõszinti telepek felszínét 
csak néhány méter vastag világosszürke, tarka agyag vá-
lasztja el a homokos kavicsos összlettõl. Egy-egy kisebb 
területrõl azonban ez is hiányzik. A laza kötetlen törme-
lékes fedõ, mely az esetek nagy részében vízzel telített, 
komoly omlásveszélyt jelentett a fejtések során. Ez a 
szituáció a Nt-XX, Csp-I, XI, és XIII. lencsében eredmé-
nyezett nagyobb volumenû (> 100 m3) váratlan vízdús 
iszapos homok és homokos kavics beáramlást. Ezek 
nemcsak fejtésben, elõvájási munkahelyen is elõfordul-
tak. A kezdeti nagy volumenû beáramlást általában több 
kisebb, egyre gyengébb intenzitású iszapos vízbeáram-
lás követte. Hasonló jelenség játszódott le Deáki akna-

üzem De-I, IV, - XIX. lencséjében, ahol a közvetlen fedõ 
agyag vastagsága 10 m alatti volt. A fejtési üregek tönk-
remenetelével az agyag átszakadt és a magasabb fedõ-
ben települõ laza miocén törmelékes összletbõl követ-
kezett be vizes, iszapos kõzetbeáramlás. 

Az omlásveszélyen túl, a kevésbé, vagy rossz állé-
konyságú fedõ másik kedvezõtlen hatása az volt, hogy a 
visszafejtések során idõ elõtt megszakadva, maga alá 
temette a lejövesztett érc egy részét. A felsõ bauxitszin-
ti telepek fejtésénél ez okozott a klasszikus nyirádi terü-
letekhez képest lényegesen nagyobb termelési veszte-
séget. 

A nyirádi bauxit-elõfordulás területének nagy részén 
típusos Fõdolomit Formáció alkotja a termelésbe vont 
bauxittelepek feküjét. Ettõl csak a csabpusztai kettõs 
bauxitszint kifejlõdési területén a felsõ szinti telepek 
mutatnak eltérést, melyek a felsõ-kréta Ugodi Mészkõ 
Formáció karsztos felszínére települtek. 

A dolomit sárgásszürke szürke, finomkristályos szöve-
tû, pados kifejlõdésû. A fõfeltáró és lencsebekötõ vága-
tok jó megtartású, kemény és erõsen töredezett, mállott 
szakaszokat harántoltak. Ez utóbbiak feltehetõen idõs 
szerkezeti mozgások törési zónáit jelzik. 

A bauxittelepek alatt a dolomit általában erõsen mál-
lott, töredezett, porózus megjelenésû, felette 10-20 cm 
vasdús kéreggel és helyenként 30-40 cm vastagságú 
szürke bauxittal. A kevésbé porózus fekü felett a szürke 
bauxitos sáv csak néhány cm vastagságban jelenik meg. 

A telepek formáját döntõen a fekü karsztmorfológiája 
határozza meg, mely kombinálódhat a bauxitképzõdés 
utáni töréses szerkezeti elemekkel. Ez utóbbiak azon-
ban alárendelt szerepet játszanak a telepforma kialakí-
tásában. 

A sûrû bányabeli fúrási hálózat segítségével a feküfel-
szín lefutásáról pontos kép rajzolható. A fekümorfológia 
jellegzetességeit, valamint a telep kiékelõdési vonalának 
alakját figyelembe véve 3 jellemzõ teleptípus különíthe-
tõ el a dolomitfeküs területen: a sekély-töbrös típus 
(DNy - XVII), a mélytöbrös típus (DNy-XXIII) és az árkos 
típus (Deáki XIX). 

A sekély-töbrös és árkos típusnál a telepkiékelõdési 
szög, ami a készletek meghatározásánál fontos és jelen-
tõsen befolyásolhatja a mûvelési veszteség mértékét is, 
20-30o, a mélytöbrös típusnál 30-50o közötti. 

A csabpusztai bányaüzemben feltárt alsó szinti bau-
xittelepek feküje szintén triász fõdolomit. A telepek 
azonban a 3 említett típus közül egyikbe sem sorolha-
tók. 

A bányászati feltárások a kutatási adatok alapján fel-
tételezett nagyobb kiterjedésû telepek meglétét nem 
igazolták. Helyettük szûk területre korlátozódó, rendkí-
vül szeszélyes fekü-morfológiájú, közbetelepült agya-
gos, dolomittörmelékes, görgeteges képzõdményekkel 
megosztott, helyenként csak a fekü karsztos repedéseit 
kitöltõ bauxittestek váltak ismertté. 

Nagyobb volumenû fejtés csak a Csp-X/b. valósult 
meg, ahol a fõkarsztokra jellemzõ, oszlopszerû karszt-
kúpsor és több szûk karsztjárat, üreg volt megfigyelhe-
tõ. Érdekességként meg kell említeni, hogy ugyanebben 
a telepben, bauxitban haladó vágatok több irányból is, 
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9. ábra.
A nyirádi terület bauxittermelése 1953-94 között


a bányászati feltárást megelõzõen természetes úton lét-
rejött, nagykiterjedésû omlási üregre lyukadtak. Kialaku-
lását feltehetõen a feküben lévõ, és a vízszintsüllyesztés 
következtében tartását vesztett, nagyméretû üreg be-
szakadása okozhatta. 

A felsõ bauxitszint feküjét az Ugodi Mészkõ Formáció 
kemény, tömör rétegei alkotják. A dolomitnál szívósabb 
nehezebben jöveszthetõ. A bauxit és fekü kontaktusán 
csak ritkán mutatkozik vékony (< 0,5 cm) fehér porlódó 
mállási kéreg. A fekü morfológiája kevésbé változékony, 
mint a klasszikus nyirádi területek dolomit feküje. A te-
lepek az árkos típusba sorolhatók azzal a jelentõs elté-
réssel, hogy itt a bauxitlencsék perem-kiékelõdése me-
redek (>50o) karsztos feküfalak mentén történik. Ez a 
telepek többségénél az eredeti készletszámítási terület 
szûküléséhez és így készletcsökkenéshez vezetett. 

Tektonikai jellemzés 
A bauxitképzõdés elõtti töréses szerkezeti elemek az 

utólagos erõs karsztos lepusztulás következtében egy-
értelmûen nem mutathatók ki bányászati feltárásokkal. 
Meglétükre a fekükõzet erõsen töredezett, mállott zónái 
utalnak. A bauxitcsapdák kialakulásában, mint prefor-
máló vetõk, különösen árkos teleptípus esetében játsz-
hattak fontos szerepet. A bauxitképzõdés utáni vetõk 
közül a teljes eocén összeletet érintõ vetõk (pireneusi 
fázis) jelentõségét kell kiemelni. Ezek törési felületei 
mentén nyílt lehetõség a magasfedõ eocén mészkövé-
ben és esetenként miocén törmelékes összletben tárolt 
víz bányatérségbe jutására. 

Bányavízföldtani adottságok 
A nyirádi bauxitterület bauxittermelésének nagymérvû 

felfutását az aktív vízszintsüllyesztés tette lehetõvé. 
Megkezdése után, az 1960-as évek közepétõl 1990-ig a 
nagyvolumenû bányászati célú vízkiemelés megszünte-
téséig, fekü vízveszéllyel nem kellett számolni a +60-as 
szint feletti telepek mûvelésénél. Az izamajori területen 
10 m3/p-et meghaladó vízbetörések miatt korábban el-

lehetetlenült lencsék kitermelése is megtörténhetett. 
Komolyabb mennyiségû, kréta mészkõbõl fakadó fe-

küvízzel csak a vízszintsüllyesztés megszüntetése után 
termelésbe állított Csabpuszta bányaüzem, mélyebben 
fekvõ bányatérségeiben találkoztunk. Három esetben 
tapasztaltunk l-3 m3/p volumenû vízbeáramlást a Csab-
puszta-II és XVI. lencse területén. Ezek közül kettõ vetõ-
höz kötõdött, a harmadik pedig vágattal harántolt, kö-
zel függõleges 70-80 cm átmérõjû karsztos vízjáratból 
következett be. Mindhárom esetben feltételezhetõ volt 
a triász fõkarsztvízzel való közvetlen kapcsolat. 

Földtani kutatás és termelés 
A bányászati koncentrációval lefedett megkutatott 

földtani vagyon és a ténylegesen kitermelt bauxit meny-
nyiségének és minõségének egymáshoz való viszonyát 
az alábbi, 9. ábra (táblázat) mutatja. 

A táblázat 1953-tól kezdõdõen tartalmazza a földtani 
készletek és a termelés adatait 3 fõ területre, és ezeken 
belül részterületekre bontva. A korábbi idõszakra vonat-
kozóan nem rendelkezünk megbízható adatokkal. A K-i 
területegység az Iza-I, -II, -III. és Dültnyiresi koncentrá-
ció, a Deáki-hegy (Táncsics, Ferenc, Sándor, DNy-VII), az 
Iza-I. koncentrációtól DNy-ra lévõ koncentráción kívüli 
lencsék, valamint az Ódörögd – Sástó külfejtéses terüle-
tét fedi le. 

A Középsõ területegység a Deáki I-IV/2 Darvastó II. 
koncentráció területét, a hozzájuk D, DNy-ról kapcsoló-
dó részben külfejtéssel, részben kisebb önálló mélybá-
nyákkal lemûvelt bauxittelepek területét és a Deáki er-
dei külfejtésekét tartalmazza. 

A Ny-i területegységhez a Csabpuszta I. koncentráci-
ót, a Csabpuszta – Kozmatag-i külfejtéses telepeket, va-
lamint a Sümeghez közeli Bárdiótag – Surgot major te-
rületét soroltuk. A területek elhelyezkedését a 10. ábra 
mutatja. 

A 9. sz. táblázatban feltüntettük a termelési vesztesé-
gek területenkénti átlagos értékét %-ban kifejezve, a bá-
nyászati kutatással kimutatott készletváltozásokat és a 
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10. ábra.
Bányászati területek és részterületek a nyirádi bauxitelõforduláson


visszamaradt földtani vagyon mennyiségét és minõsé- dul volt, ami kismértékben meghaladja a kutatással elõ-
gét is. A vizsgált idõszakban a 21,9 Mt bauxit került kiter- re jelzett földtani vagyon 9,4 modulusú minõségét. En-
melésre 23,3 %-os termelési veszteség mellett. Az igény- nek következtében a visszamaradó bauxit készletek mi-
bevett induló földtani vagyont a bányászati kutatás jó- nõsége 9,0 modul alatti. Ha az 1953. év elõtti 1,2 Mt-ás 
nak mondható pontossággal (-7,9 %) igazolta vissza. termelés 15,0 modullal becsült bauxitját is figyelembe 
A táblázat adatai alapján jól látható, hogy Ny felé halad- véve a nyirádi terület egészérõl kitermelt 23,1 Mt érc mi-
va mind a termelési veszteség, mind a negatív újkutatás nõség 9,8 modul. 
mértéke növekszik. A teljes termelés minõsége 9,6 mo-
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A BICSKEI-ÖBÖL /GERECSE-DK/ BAUXIT-TÖRTÉNETE
A BICSKEI-ÖBÖL /GERECSE-DK/ BAUXIT-TÖRTÉNETE

1987-IG1987-IG /Kutatás- és eszmetörténeti összefoglalás//Kutatás- és eszmetörténeti összefoglalás/

Tóth Álmos11

Írásomat feleségem, T. Gecse Éva geológus emlékének ajánlom, aki 2006 õszén lesz 25 éve, hogy örökre távozott 

Mottó: "Majd minden Bánya eredetét a puszta eset bizonytalanságának tulajdoníthatjuk, a nélkül, hogy ezen állításommal Eleink szorgal-
matosságokat, és hasznos igyekezeteiket kisebbíteni igyekeznem." Szent Péteri Imre, 1824. Statisztikai értekezés a Bánya-mívelésrõl, 
és a Bánya-Törvényeknek rövid kivonata (Tudományos Gyûjtemény) 

BEVEZETÉS A bauxitra fókuszáló történetben a fedõben, illetve fe-
küben lévõ két "gerecseicum" (dolomit-fanglomerátum, 

A "Bicskei-öböl" megnevezés JASKÓ Sándortól (1942, dedolomit) megismerés-története néhány vonatkozá-
1943) származik. Nevezik "Gerecse-DK"-területnek is, a sát, s a "földtani gondolat" alakulását is igyekeztem be-
térségi kõszénkutatásokat újraindító Landesz István – mutatni. Az anyag nem mennyiség-történeti megközelí-
Juhász István terve (1964) címe után. A térség Magyaror- tésû, emiatt nem tartalmazza például a különbözõ ko-
szág talán legösszetettebb bauxitterülete. Annak ellené- rokban, különbözõ kutató intézmények által lemélyített 
re, hogy a többi hazai elõforduláséval gyakorlatilag azo- fúrások darabszámát, hosszát. Számos fontos, sõt meg-
nos idõben váltak ismertté az elsõ indikációk, 1943-ban határozó kérdést, pl. karsztvíz-ügyek – terjedelmi okok-
pedig bányát is nyitottak, komolyabb volumenû (baux- ból csak itt-ott jelezni lehetett. Geofizika-történeti22

it)kutatásra csak a hatvanas- adatot néhány "dolomit-
, de fõleg a hetvenes évek- breccsa-kérdésre" vonatko-
ben (Eocén Program) került zó utaláson kívül nem tartal-
sor. Ennek egyik fõ oka, hogy maz. 
a "klasszikus" bauxitelõfor- A nagyegyházi kõszénbá-
dulások – az intenzív és sike- nyabéli nagy vízbetörés évé-
res kutatás által – lényegi vel (1987) zárom az ese-
zökkenõ nélkül el tudták lát- ménytörténetet. A késõbbi 
ni a magyar alumíniumipart. történések alapvetõen más 
A másik, hogy a térségi kõ- célrendszerben folytak, be-
szénkutatások – lényegében mutatásukra más alkalom-
az Eocén program kezdetéig mal kerül sor. 1988-ban kí-
– részben természetszerûleg, sérlet történt Végh Sándorné 
részben pénzügyi kénysze- professzor fõszerkesztésé-
rek, részben személyi dönté- ben a Gerecse-térség kuta-
sek miatt jórészt "más rend- tástörténetének, eredmé-
szerben" folytak. Az 1942-43. nyeinek sokszempontú (és 
évi mesterbereki – nagyegy- sokszerzõs) bemutatására. 
házi "elsõ" bauxit felfedezés- A "szerkesztés elõtti" kézira-
re, majd az újra-felfedezésre 1. ábra. A Gerecse DK térség. Sraffozott rész: a legnagyobb tok az Országos Földtani 
(1971) egyaránt pótkutatás erõkkel kutatott terület. Adattárban föllelhetõk. 
során, a szerencse által 
nagyban segítve került sor. 

11 Elsõ találkozásom e terület bauxitjával 1971. decemberében volt. A Bauxitkutató Vállalat nevében átvettem vizsgálatra a nagyegyházi szénfeküben lévõ bauxittele-

pet újra felfedezõ N-50 sz. fúrás által harántolt bauxitot. 1974-tõl az itteni bauxitkutatások terepi vezetõje, 1978-tól a Központi Földtani Hivatal intenciójára szüle-

tett ún. Mányi Csoport vezetõje voltam. Tagja az ún. Mányi Operatív Bizottságnak a Magyar Állami Földtani Intézet képviseletében, s mint ilyen a térségi MÁFI-ELGI 

bauxit elõkutatások MÁFI felelõse. MAT kutatási fõgeológusaként tagja a KFH-létrehozta ún. Bauxit Elõkutatási Bizottságnak. Szerzõje (többségében a BKV fõgeoló-

gusa utáni "másodhelyes") a térségi bauxitkutatásoknak irányt szabó kutatási programok, az eredményeket elsõként értékelõ jelentések többségének. S egyes térsé-

gi földtani jelenségnek önálló vagy társ fölismerõje/értékelõje/névadója. 

A majd másfél évtizedes hajdani hivatali és magán együttmunkálkodás-együttgondolkodás okából Baross Gábort, + T. Gecse Évát, +Horváth Istvánt., Mátéfi Tibort 

és Szantner Ferencet látens szerzõ-társaknak tekintem. Munkájuk, fölismeréseik, gondolataik-írásaik, kritikájuk nélkül a térségi bauxittörténet jelentõsen szegényebb 

lenne. 

22 A bauxittörténet felszíni geofizikai fejezetét kezdeményezésemre Rezessy Géza, a térségi (fõleg kõszén)kutatások sok éven át egyik vezetõje foglalta össze jelen ki-

adványban 
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A KUTATÁSI TÉRSÉG FÖLDRAJZI

ELHELYEZKEDÉSE


A "Bicskei öböl" a ma inkább Zsámbéki medencének 
nevezett földrajzi egységgel hozható fedésbe. Alsó-Örs-
puszta, Bajna, Bicske, Csabdi, Csordakút, Epöl, 
Felsõgalla, Gyarmatpuszta, Gyermely, Héreg, Jancsár-
major, Mány, Máriahalom, Mesterberek, Nagy/ német-
egyháza, Óbarok, Somlyóvár, Szár, Szomor, Tarján, Tük-
rös, Ó- és Újbarok, Vázsonypuszta, Zsámbék térsége. 
A sraffozott rész a kõszénbányászat érdekeltségi területe. 
(1. ábra)

A BAUXIT FÖLISMERÉSE 1922 

A terület elsõ földtani térképezõi VITÁLIS33 István, 
(1948) szerint a bányákkal föltárt eocén foltokat sem 
rögzítették. A terra rossát-bauxitot még úgy sem – te-
szem hozzá. A térségi (nagynémetegyházi) bauxitról 
írásban hírt elsõként TELEGDI ROTH Károly (1925) ad az 
1922. évi – kõszénföldtani célú – térképezése nyomán. 
"Eocén védõtakaró hiánya miatt elpusztult bauxittele-
pek roncsait" említi. Telegdi bauxitba vetett hitét min-
den bizonnyal megerõsíti, hogy a Salgó Rt. VII. sz. fúrá-
sa is bauxitot harántolt. Javaslatára és irányításával az 
Anyagkutató Társaság 1924-ben fúrásos és aknázásos 
kutatásba kezd. A kutatás vegyvizsgálati feladatait 
Emszt Kálmán, a Földtani Intézet fõvegyésze végezte el. 
A mintegy 25 kézifúrással kutatott – mind mennyiségét, 
mind minõségét tekintve erõsen túlbecsült – nagyné-
metegyházi44 (majd "Hungária") telepet – Vadász E. köz-
vetítésével – az Aluérc késõbb megvásárolja. Vadász 
1930. évi jelentésében e telep bauxitját bauxit-cement 
gyártására tartja alkalmasnak, s mint ilyenre hívja fel a 
MÁK vezetésének figyelmét. 

AZ 1923-27 ÉVI SALGÓ 
KÕSZÉNKUTATÁSOK 

A Salgó-Tarjáni Kõszénbánya Rt. (Salgó) finanszírozá-
sában Nagynémetegyháza, Csordakút, Vasztély térségé-
ben Vitális I. által (1922) javasolt és vezetett, a nagyné-
metegyházai kõszénmedence fölfedezéséhez vezetõ ku-
tatás folyt.55 A kõszéntelepek fekvõrétegeiben 1927. évi 
írásában bauxitot nem említ. Vadász 1935-ben meg is 
jegyzi: "Föltûnõ, hogy észak felé, a nagynémetegyházi 
területen lemélyült kõszénkutató fúrások egyikében 
sem volt észlelhetõ a bauxit az eocén medenceüledékek 
alatt." VITÁLIS, 1948. több fúrás kapcsán is "általa fölis-
mert" bauxitról szól, s több rétegtani szintben, így a "pa-
leocén" alján is "régi lejtõtömeléket" ír. 

Az eocén rétegeknek jelentõs nagyságú területen való 
kimutatása – elvben – a bauxit meglétének valószínûsé-
gét is jelentõsen növelte. "Jelentõs eocén szénképzõd-

33 a nyomtatott irodalmat nagy-, a kéz/gépiratot normál betûvel jelöltem 

44 A település neve ma Nagyegyháza 

mény és bauxittelep egymással közvetlenül határos el-
terjedésének különösen feltûnõ példája a Bicskétõl 
északnyugatra fekvõ, kelet-nyugati irányban elnyúló 
nagynémetegyházai eocénkorú szénmedence, melynek 
úgy déli, mint északi szélén meg vannak a kiemelkedõ 
dolomit-horsztokon az elpusztult bauxittelep kétségte-
len nyomai." – írja TELEGDI ROTH K. (1927), s folytatja: 
"elõreláthatólag lényegesen szaporodni fog kimutatott 
bauxitvagyonunk a mélyebb területeink felkutatása ál-
tal." Nyilván a gerecsei részekre is gondol. 

ALUÉRC BAUXITKUTATÁS – BÁNYÁSZAT 
1926-1945 

Az Alumíniumérc és Bánya Rt. (Aluérc) érdeklõdni 
kezd a terület iránt. Az elsõ Aluérc "prognózisok" (ún. 
földtani revíziók) készítõi: Taeger H., Kormos T. és Va-
dász E. Bauxit- és kõszénföldtani bejárásaik hamarosan 
szinte az egész gerecsei térségre kiterjednek. Az 1936. 
évi fúrásos kutatások (vezetõje: Kasnyik János bánya-
mérnök) során válik ismertté a vázsonypusztai, illetve az 
újbaroki telep. Ezeket késõbb Benedek Endre bánya-
mérnök irányításával kutatják meg részletesen. A geoló-
gus szakértõ itt is Vadász Elemér. 

Vadász kezdetben, úgy tûnik, nem sokat vár a térségi 
bauxitkutatásoktól: egy 1927. évi jelentésében az Aluérc 
Újbarok-szári "zártkutatmányi köreit" föladhatónak írja, 
egyetlen szári kivételével, de ahhoz sem sok reményt 
fûz. Vadász, Kormos (1927) "Elõterjesztés a hazai bau-
xitelõfordulások rendszeres kutatásáról" c. anyagának 
megfogalmazása szerint ui. "az elsõdleges helyzetû bau-
xit a Magyar Középhegység triász alaphegységére tele-
pül s fedõjében mindig az eocén rétegösszlet foglal he-
lyet. A gyakorlatilag hasznosítható minõségû bauxit 
mindig csak ilyen helyzetû elsõdleges településben ke-
reshetõ. (…) Megállapítást nyert továbbá, hogy egyes 
területeken más földtani helyzetû, eltérõ településû ba-
uxit is található, amely azonban mindig rossz minõségû. 
A földtani vizsgálatokból kitûnt, hogy ezek nem prime-
rek, hanem másodlagos helyzetûek s az elsõdleges bau-
xit anyagából késõbbi földtani idõkben képzõdtek.(…) 
Hangsúlyoznunk kell, hogy eddigi vizsgálataink szerint a 
bauxitkeletkezés a dunántúli alaphegységek egykori fe-
lületein nem volt általános. A tulajdonképpeni alsó eo-
cén szénképzõdés területein /Tatabánya/ hiányzik és 
számos olyan területet fogunk találni, ahol az eocén fe-
dõrétegek jelenléte dacára sincsen bauxit. Az eocén ré-
tegek jelenléte tehát egymagában nem jogosít fel a ba-
uxit jelenlétére is." Még határozottabban fogalmaz Va-
dász 1931-ben. "A thanetibe sorolt eocéneleji széntele-
pek esetében (tatabányai, dorogi, tokodi, pilisi)" a bau-
xit teljes hiányára kell gondolnunk." S hogy félreértés ne 
legyen, késõbb így folytatja: "Az eddigi tapasztalatok 
szerint az eocén-eleji szénképzõdés és bauxit területileg 
kizárják egymást (…). Vagyis a thanétien szénképzõdés 

55 A nagynémetegyházi kõszénmedence késõbb a Magyar Általános Kõszénbányák (MÁK) tulajdonába kerül 
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és a bauxit egy része egyidejû, heteropikus fáciesek." A 
nagynémetegyházi kõszéntelepeket pedig a tatabányai 
kifejlõdéssel rokonítja. Másképp látja JASKO Sándor 
(1943), aki szerint: "Mûre érdemes telepeket északabb-
ra, a Gerecse rögei között megõrizve remélhetünk." Írá-
sa az 1939-40. évi állapotot rögzíti, tehát nem ismerhe-
ti az 1940-42. évi mesterbereki MÁK-kutatások elsõ 
eredményeit. VADÁSZ E. (1930, 1931, 1934) a hazai ba-
uxitokra – e térségre is építõ – nagytektonikai modellt 
alkot, az említett gondolatkört is beépítve. Egy 1935. évi 
följegyzése szerint a tatabányai X. akna 18. szintjébõl a 
széntelep alól hidrargillites bauxit került elõ, s hogy két 
minta igen "jó minõségû". Ez évben Felsõgallától délre, 
az eocén/triász határon is lel a felszínen bauxitot (Va-
dász, 1935). Kasnyiknak egy 1939. évi jelentése alapján 
úgy tûnik, már azidõtt fölmerült a MÁK nagynémetegy-
házi kõszénterülete bauxitra való kutatásának gondola-
ta is. 

Bauxittermelés a térségben 1943 õszén az Aluérc 
Újbarok-vázsonypusztai telepén indult meg s 1944. vé-
gén szûnt meg. Szentes Ferencnek egy 1942. évi – a 
Nógrádvidéki Kõbányák részére készült – a bauxitlehe-
tõségeket vizsgáló szakvéleménye jelzi, hogy a bauxitüz-
letbe új szereplõk is be kívántak lépni. Vadász E. 1945. 
decemberében sürgeti a MÁK-ot, hogy az Aluérccel 
szemben érvényesítse a mesterbereki területen fennálló 
jogi és helyzeti elõnyét. Kutasson s nyisson bányát! 

A kutatások vegy- és ásványvizsgálati igényeit több-
nyire az Aluérc "Kísérleti Laboratóriuma" szolgálta ki. 
Vezetõje Gedeon T. vegyészmérnök. Egy 1943. február 
24-i jelentése (Az Óbarok-vázsonypusztai bauxitok vizs-
gálatáról) alapján tudjuk, hogy a szokásos fõelemeken 
kívül vizsgálták a Cao, MgO, V2O5, P2O5, Cr2O3, MnO2 

tartalmat. Fölhívják a figyelmet a gántihoz képest magas 
TiO2 tartalomra. A Vadász által említett tatabányai min-
tákról azok "hídrargillites" voltát is minden bizonnyal itt 
állapították meg. Az Óbarok-vázsonypusztai bauxitokról 
– az Aluérc megrendelésére – a budapesti Mûszaki
Egyetemen (NÁRAY-SZABÓ István – NEUGEBAUER Jó-
zsef (1944) végzett vizsgálatokat. Ezek szerint "a bauxit 
hidrargillites (ennek ellenére csekély az izzítási vesztesé-
ge"). A Labor megrendelésére Balyi Károly (premontrei 
szerzetes!) négy nagynémetegyházi (Hungária-telep) vö-
rös, illetve lilás bauxit keménységét vizsgálta ingás szk-
lerométerrel. S folyt ekkor dúsítási kísérlet is (Terebesi ?, 
1944), feltehetõen elsõ az országban. 

AZ 1940-43. ÉVI MÁK KÕSZÉNKUTATÁS 

A MÁK 1940-ben a nagy-németegyházi medence mes-
terbereki – kõszénre addig nem kutatott – részén kuta-
tásba kezd. "…fúrásaink (…) a szokottnál is gondosab-
ban történtek"– írja a kutatásokat irányító Vadász E. 
1942. március 16-án. A kutatás során jelentõs bauxitle-
let válik ismertté a Ta/Bi 524, 535, 539 és 553 sz. fúrá-
sok által. Az eredményeket több belsõ jelentésben, s 

publikációban is bemutatja. A kõszén bázisán 6 Mt ba-
uxitot számolt-valószínûsített. 1941. jan. 18-án így ír a 
bauxitról: a "maga egészében megelõzõ korban keletke-
zett anyagából a paleocén öblök partközelén ülepedett 
le, illetve halmozódott föl. A paleocén szénnél 
/Tatabánya-Nagynémetegyháza – Dorog – Tokod/ tehát 
idõsebb s montiumba tehetõ. Szárazföldi-beltavi kelet-
kezésével magyarázható, hogy nem egyenletes kifejlõ-
désû és kiterjedésû" (...) "A bauxit így átrakott /semi-
autochton/ üledék, amelynek szabálytalan elrendezésû 
anyaga eredeti szeszélyes összetételében maradt meg s 
utólagos hatással nem vált egyveretûvé." Fölismeri, s 
bemutatja (1942) a bauxit-szideritesedés jelenségét mo-
csár-ércesedésként értelmezi. Nagy figyelemmel van a 
"huszárzsinór"66 iránt is. A mellékelt térképrészlet 1940-
bõl való. 

A késõbbi kutatási fiaskók jobb megértése érdekében 
kicsit bõvebben kell szólnunk a térségi kutatások sok 
"bajt okozó", sokat vitatott képzõdményérõl, az eocén 
képzõdmények bázisán települõ dolomitbreccsáról. Vé-
leményünk szerint e kérdésben közel sem látott Vadász 
olyan világosan, mint azt az utókor vélelmezi. Egyik írá-
sában (BKL, 1942) a tatabányai szénfeküben lévõ 
"sziderit-ankerit-dolomitrétegeket" "vegyi üledékként" 
említi. S hozzáteszi, hogy – ilyen "a nagynémetegyházai 
medencében, a feküösszlet fekvõ tagozatában dolomit 
alakjában is jelentkezett" az "egyik újabb fúrásban". Ha-
sonlóképpen fogalmaz 1942. augusztus 10-i összefogla-
ló jelentésében: "Az alsó telepösszlet fekvõjében édes-
vízi mészkõ, mészhomok és mészdara, édesvízi dolomit 
(sic! T.Á.), agyag, feldolgozott bauxit, dolomitbreccsa és 
bauxit mutatkozik, melyek alatt mindenütt a triász fõdo-
lomit szolgáltatja a medencealjzatot." A rétegsorok ér-
telmezésébe természetesen erõsen belejátszik, hogy 
bár a fúrásokat többnyire Crälius-berendezéssel mélyí-
tették, mintavétel csak szakaszosan történt s a darabos 
mintákat az iszapból kellett kimosni. A Rapid-fúrások 
szilárd mintát nem biztosítottak, ilyen volt például az 

2. ábra. A MÁK 1940-42. évi kõszénkutatási területe.
(Vadász E. korabeli rajza) 

66 E sajátos - késõbb többször és részletesen vizsgált, de az Eocén Program idejére jórészt elfeledett - képzõdményt egyfajta bauxit-indikátornak kell (utólag!) tekin-

tenünk. 
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524. sz. is, amelynek rétegsora kissé homályos. A leg-
többet idézett "Eocén kérdésekben" (1942) ugyanakkor 
ezt írja: "a paleocén alján jellegzetes szögletes, parti föl-
halmozódás, dolomit- és bauxitbreccsa szabályszerûen 
igazolja a tenger-elõnyomulást". Meg kell jegyezni, hogy 
a tengeri miliõt jelzõ képzõdmények rétegtanilag jóval 
magasabban, csak a kõszéntelepek fölött igazolhatók. A 
tatabányai, említett, dolomitdarabok "vegyi üledéknek" 
említése különösen érthetetlen, ha Vitális (1948) írására 
gondolunk, aki "hegylábi törmeléket", helyi bányász kife-
jezést használva "zebrát" említ. "A magyar bauxit földta-
ni alkata" (VADÁSZ, 1946.) rámutat arra, hogy Mesterbe-
reken "két határozott bauxitréteg van, a "felsõ bauxit 
[…] az alsó-eocénrétegek között foglal helyet". Az 524 
sz. fúrásban lévõ [alsó] réteg pedig "közvetlenül a triász-
dolomiton foglal helyet" – írja. A helyzet bemutatása 
kapcsán az elõfordulás specialitását (mondhatni gerec-
seicumát) adó dolomitbreccsa-képzõdményrõl – amely 
a két szintet jellemzõen elválasztja – érdemben nem 
szól. 

AZ 1945-54 ÉVI (1950-TÕL MASZOBAL) 
BAUXITKUTATÁSOK 

Nyilván a jóvátételi szállítások érdekében – az iparügyi 
miniszter rendeletére – a Földtani Intézet (Jaskó S.) 
1945-ben "bányaföldtani térképezést" végzett a térség-
ben. 1946-ban magyar-szovjet "készlet vegyesbizott-
ság77" vizsgálja e térséget is. Ennek során 7,8 Mt "fúrá-
sokkal kimutatott" és 3 mt "lehetséges" bauxitkészletet 
állapítottak meg, a minõség megadása nélkül. Ajánlatos 
Vadásznak egy mondatára figyelni: "Bauxitkincsünk túl-
zott értékelésével szemben is kívánatos volna az eddigi 
megtévesztõ számadatok helyett egységes, tárgyilagos 
összesítõ értékelés, különösen a fölhasználás tekinteté-
ben, nehogy az olajhoz hasonló kiábrándulásra jus-
sunk." (BKL, 1947) 1950-ben a viszonyok egyfajta kon-
szolidálódása eredményeként létrejött a Magyar-Szovjet 
Bauxit-Alumínium RT. (MASZOBAL), illetve ennek kuta-
tó vállalata a Bauxit Expedíció. Lehet, hogy az említett 
1947. évi írás óvatos hozzáállása jelenik meg abban, 
hogy Alliquander Endrével közösen 1950-ben a Gere-
cse-térségre – már a minõséget is figyelembe véve – 50 
et bauxitot becsül. Igaz, mindössze Vázsonypusztára. A 
mesterbereki bauxitról pedig nem tesznek említést. 
Ugyanezen évben a MASZOBAL – Jaskó szerint – a tér-
ségre 6 Mt "becsült" (a vadászi 6 Mt!) készletet ad meg. 
JASKÓ (1957) 1950. évi állapotot mutató térképén ábrá-
zolja a térségi, köztük a tükrösi, a mesterbereki bauxit-
telepet. Ez utóbbit a vadászi kontúrral 

Ez idõben részletes (1:25.000-nek nevezett) a 
Dorog–Bajna–bajóti térségre is kiterjedõ földtani térké-
pezés folyt. A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) ál-
tal "kölcsön adott" Jaskó 1950-53 között, több jelentés-
ben foglalja össze megfigyeléseit. Szentes F. (szintén 
"kölcsön adott" MÁFI geológus) irányításával – az idõ-
közben megalakult Bauxitkutató Expedíció kivitelezés-

ében – kis volumenû fúrásos kutatás is történt, figye-
lemmel a Tatabányai Szénbányák (TSZ) térségi kutatása-
inak eredményeire, illetve érdekeire. Ennek keretében 
ellenõrzõ fúrások (pl. a tektonikusan (!) meddõ Me-3 
szf.) mélyültek a mesterbereki medencében, s a Hungá-
ria telepen. S felderítõ kutatás kezdõdött (ma inkább 
elõkutatásként nevezetnénk) a tükrösi részen. Mindkét 
területen érdemi eredmény nélkül. A "mesterbereki me-
dence központi részére" már csak 3,6 mt bauxitot való-
színûsített az 1953-ról szóló vállalati jelentés). 

Figyelemre méltó Jaskónak – a tudományos vélemé-
nyekre sokáig ható – megfigyelése, miszerint "a 
jóminõségû (Bayer-érc) bauxit a vázsonypusztai telep-
magban helyezkedik el", s hogy "az eredetileg koncent-
rikus lencsékbõl álló bayer és pirogén teleprészek felsõ 
részét az erózió lepusztította." 

A korszak térségi kutatásait JASKÓ S. (1957) ismerte-
ti. A vázsonypusztai mellett említést tesz a mesterbere-
ki, tükrösmajori "még meg nem nyitott" telepekrõl is. Ki-
emelendõ, hogy õ épp' az idõsebb eocén rétegek hiá-
nyában látja okát a tükrösi bauxit "korlátozott" elterje-
désének. Fölhívja a figyelmet a csordakúti eocén keleti, 
Csabdi felé való elvégzõdése ismeretlen voltára. 

A nagyegyházi /Hungária/ telep bauxitját a közvetlen 
ipari minõsítésen túlmutató, mondhatjuk, – a hazai ba-
uxitokon elsõként – genetikai célokat is szolgáló vizsgá-
latnak vetették alá, Jaskó Sándor kijelölése szerint. A mi-
nõsítõ vizsgálatok az Aluérctõl "örökölt" intézmények-
ben (Budapesti Vegyigyár, veszprémi labor ("Nagyné") 
készültek. A speciális vizsgálatok a veszprémi NEVIKI-
ben, a Bp-i Mûszaki Egyetemen (Bidló G.), a MÁFI-ban 
(Földvári Ané), az ELTE Ásványtani Tanszékén (Kiss J.) 
készültek. Eredményeiket Jaskó foglalja össze jelenté-
sekben, illetve említett cikkében. A MASZOBAL ajkai la-
boratóriumában készült mikromineralógiai vizsgálatok 
(Nagyné) szerint a Ti-tartalom fõleg ilmenithez és rész-
ben rutilhoz kapcsolódik. Kiss J. mikromineralógiai vizs-
gálatai (1953) "bázisos és savanyú magmás eredetre" 
utalnak, míg Gánt esetében kristályos pala átalakulási 
termékének tekinti a forráskõzetet. Ekkor születik meg a 
jellegzetesen magyar vizsgálati irányzatnak tekintett 
bauxit-mikromineralógia. 

E kor speciális összefoglalásának tekinthetõ 
BÁRDOSSY Gy. 1958-ban lezárt, 1961-ben megjelent "A 
magyar bauxit geokémiai vizsgálata" c. mûve is. A ma-
gyar bauxittörténetben elõször, statisztikailag értékeli 
az összes magyarországi, így e térségi bauxitelemzési 
adatokat is. Az összes ún. fõelemre kiterjedõ értékelésé-
bõl itt s most csak a titánra vonatkozót említem jelzett 
"mássága" miatt. A többi magyarországi bauxittal ellen-
tétben a TiO2 inkább az Fe2O3-mal, mint az Al2O3-
értékekkel korrelál. Ennek magyarázatát másodlagos fo-
lyamatokban, a TiO2-nek fõleg az ilmenithez való kö-
töttségében látja. Nyolc itteni minta ásványos összeté-
telét is közli Náray-Szabó (1944), illetve Bidló G. (Jaskó 
S. jelentéséhez kapcsolódó) vizsgálatai alapján. 

77 magyar tagjai: Telegdi Roth K. és Vadász E. 
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AZ 1950-1972. ÉVI KÕSZÉNKUTATÁSOK 

Kõszénkutatási célú földtani térképezésérõl beszá-
molva SÓLYOM F. (1950) "szárazföldi vörös agyag és ba-
uxit" képzõdményeket említ, azokat az "eocén parti üle-
dékek" közt sorolva. A Tatabányai Szénbányák irányítá-
sával folyt (mai nomenklaturával: elõfázisú) kutatása so-
rán egyetlen fúrás, a Csordakút térségében mélyült Ta-
822 sz. mutatott ki bauxitot, 7 m-t meghaladó vastag-
sággal, jó minõséggel. 

Nagyon érdekes Andronov szovjet bauxitszakértõ je-
lentése (1955), mely e térséggel is foglalkozik. Az eocén-
nel fedett részek bauxit-kutatásra való érdemlegességét 
hangsúlyozza, majd ezt írja: "kötelezni kell a szénipari 
vállalatokat, hogy a kutatófúrásokat ne csak a szénig, 
hanem a triász-dolomitig mélyítsék le." Nem tudjuk, 
önálló gondolata volt-e, vagy "súgtak" neki. Jelentése 
aligha nem jutott el a földtan vezetõ szerveihez. Intése 
ellenére a nagyegyházi elõzetes fázisú kõszénkutatás 
(1958-60) során a fúrások a kõszénfeküt szinte kivétel 
nélkül teljesszelvényû móddal fúrták. A részletes fázis 
során sem teljesült a komplex kutatás iránti igény, pedig 
a kutatásnak deklarált mellékcélja a bauxit volt. A fázis-
záró jelentés (Némedi Varga Z. et al., 1965) megállapít-
ja, hogy a kutatás bauxitra nem volt eredményes. 

A kõszénkutatások tehát nem erõsítették, nem erõsít-
hették meg a MÁK-fúrások adatait, s Vadász 6 Mt-s 
becslését. Hasonlóképpen a csordakúti területen is tel-
jesszelvénnyel végzett felderítõ-részletes fázisú kutatá-
sok sem erõsítették a térségi bauxitperspektívákba ve-
tett hitet. A Tatabányai Szénbányák szakembereinek 
"bauxittudatát" jelzi Landesz I. 1961-ben készült kézira-
tos térképe, amely a tatabányai (!) és a nagyegyházi me-
dence bauxitindikációit ábrázolja (Jaskó és Sólyom tér-
képének fölhasználásával). 

A csordakúti eocén képzõdmények keleti elvégzõdé-
sét keresõ – 1962. évi szeizmikus mérésekkel erõsített – 
1964. évben kezdõdõ Csordakút K – Csabdi felderítõ ku-
tatás a területrész kõszénre produktív (s egyben a geo-
fizikai mérések hatékony) voltát mutatta ki. Bauxitot 
nem jelzett. A kõszéneredmények hatására a Központi 
Földtani Hivatal ez évben létrehozta az ún. Mányi 
Bizottságot88, amely sok éven át a térségi kutatások ko-
ordinálója lett. Landesz I, Juhász I. térségi felderítõ kõ-
szénkutatási tervet készített. Mely alapján több éven át 
a tágabb térségben fokozatosan intenzívebbé váló 
MÁFI-ELGI (mai nomenklatúrával elõfázisú) kõszénkuta-
tás folyt. A kutatások Földtani Intézeti (MÁFI) irányítója 
Gidai L., a Geofizikai Intézeté (ELGI) Szabadváry L., az 
idõszak végén Rezessy Géza volt. A kutatások a csabdi 
térség bauxitra produktív voltát (Cs-12. szf.), ugyanak-
kor a nagy mélységet is mutatta. 

A hatvanas/hetvenes évek fordulóján a nagyegyházi 
medencére vonatkozó kõszénbányászati elgondolások 
ismét a felszínre kerültek. A Tatabányai Szénbányák 
1970. évi nagyegyházi "Beruházási javaslata" (készítõ: 

Bányaterv) – vízföldtani megfontolások miatt – csak a 
fölsõ telep lefejtésével számol. 

1971-es fordulópont 
Az 1971-es esztendõ fordulópont a térség földtani ku-

tatásának-megismerésének történetében. A térségi ba-
uxitleletek hatására 1971-ben – de még az N-50 szf. ba-
uxitlelete elõtt – térségi komplex kutatási programot ké-
szített Gidai L. (MÁFI) "ÉK-Dunántúl (…) kõszén- és ba-
uxit-kutatási programja címmel. Megkezdõdik a Mány-K 
– Zsámbék terület elõzetes fázisú kõszénkutatása is. A
remény azonban Sas Endre (1972) megfogalmazása sze-
rint (is) "igen korlátozottnak látszik." A mányi Má-33 sz. 
fúrás azonban márciusban "18-20 m vastag, már triász 
alaphegységnek vélt dolomitszakasz átharántolása után 
kõszenes eocént harántolt." (Tóth I. 1971). A hír fölboly-
dítja a szakmai közvéleményt. Fölmerült a lehetõsége 
annak, hogy jelentõs nagyságú területek dolomit-
breccsával fedettek, ennek nyersanyagkutatási követ-
kezményeivel. Feltehetõen ezzel van összefüggésben, 
hogy a nagyegyházi bánya generáltervezõje (az Aluterv) 
júniusi tervtanulmányában jelezte, miszerint 6 Mt (ismét 
a vadászi 6 Mt, teszem hozzá!) bauxit várható a kõszén-
telepek fekvõjében. Rámutat a tanulmány99 arra is, a 
nagyegyházi kõszénfekvõ képzõdményeinek vízföldtani 
"viselkedése" nem illik a középhegységi "trendbe". S a 
terület bauxit- s vízföldtani ellenõrzõ kutatását javasol-
ta. E javaslat hatására – az Országos Ásványvagyon Bi-
zottság jóváhagyásával, a NIM utasítására mélyült le – 
többek között – a nagyegyházi N-50 sz. fúrás is. E fúrás 
1971. év végén 34 m "törmelékes" dolomitanyag alatt 
mintegy 10 m kiváló minõségû bauxitot harántolt. A fú-
rás lényegében igazolta az 1940-42. évi MÁK-kutatás 
bauxitadatait. 

AZ 1961-72. ÉVI BAUXITKUTATÁSOK 

A Bauxitkutató Vállalat 1961-tõl ismét foglalkozik a te-
rülettel. Minisztériumi utasításra elkészül az alumínium-
ipar elsõ átfogó nyersanyag-prognózisa (Károly Gyula, 
et al.). A szöveges értékelésben a nagyegyházi medence 
"mélyén eocén rétegek alatt" bauxitot említenek, hivat-
kozás nélkül, de a MÁK-fúrások adataira építve. Hang-
súlyozzák a kutatások fontosságát. A MASZOBAL-kor 
megítéléséhez képest érdemi "remény-növekedés" nem 
történt. 1963-ig a bauxitvizsgálatok a Budapesti Vegyi 
Laborban, az Alutervben, a budapesti, illetve a veszpré-
mi Mûszaki Egyetemen történtek, ez után a BKV Labora-
tóriumában (l. Dudich E. írását!). 

Több mint 10 évi térségi (bauxit)kutatási csönd után 
az alumíniumipar 1965-66-ban külfejtéses bauxittelepek 
megismerésére felderítõ kutatást indít Nagyegyháza és 
Óbarok térségében. Csak a csordakúti Me-12 szf. harán-
tolt érdemi bauxitot. (Késõbb ennek körzetében vált 
ismertté a le is termelt Csordakút I. sz. telep). A nagyegy-

88 A Bizottság alumíniumipari tagjai az Eocén Program idõszakától a mindenkori Magyar Alumíniumipari Tröszti fõgeológusok, rendre: Bárdossy Gy., Balkay B., Vizy 

Béla. 

99 A tanulmányt föllelnem nem sikerült, de annak valahai létét SOLYMOS A., 1976; KAPOLYI L., 1978, illetve Vizy B., 1983. egybehangzó hivatkozásai tanúsítják. A 

vonatkozó rész szerzõjeként minden bizonnyal Balkay Bálintot kell tekinteni. 
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házi medence kevésbé mély (de kõszéntelepen kívüli!) ré-
szeire is kiterjedõ kutatás nem hozott érdemi eredményt. 

A BKV 1966. évrõl szóló jelentése e két év kutatásáról 
meg is állapítja: "sem a Nagyegyházi-medencében, sem 
az 1966-ban a BKV által megkutatott "mesterbereki" te-
rületen jelentõs bauxit elõfordulás felkutatása további-
akban nem várható". Erre a megállapításra KAPOLYI 
László (1978) írása is hivatkozik, kiemelve, hogy "meg-
dõlt" a BKV prognózisa. Néhány tényre azonban föl kell 
hívni a figyelmet. A Gerecse-térség – az Eocén Program 
idõszakától eltekintve – nem tartozott az alumíniumipar 
által kiemelt fontosságúnak ítéltek közé. Messze volt a 
saját bányák miatt is viszonylag jól ismert területektõl. 
De szorító szükség sem volt a szénbányászat érdekelt-
ségébe tartozó terület bauxitföldtani megismerésére. 
Nem utolsó sorban a viszonylag sûrû hálózatot eredmé-
nyezõ kõszénkutatás bauxit szempontból teljesen ered-
ménytelennek mutatkozott. Ez a negatív kép jelent meg 
BARNABÁS Kálmán (1966) akkori alutröszti fõgeológus-
nak a bauxit-elõfordulásainkat bemutató dolgozatában 
is. Egyedüli, aki azidõtt másként ítéli meg a területet: 
Szentes Ferenc. a tatabányai 1: 200e lap földtani Ma-
gyarázójában (1968) ui. megjegyzi: "Jelentõsebb bauxit-
vagyon rejtõzik a Nagyegyháza környékén feltárt 
alsóeocén kõszéntelepes rétegsor feküjében". Ez idõ-
szak térségi anyagvizsgálati megismerései kapcsán 
Gecse É. "Nagyegyháza – Óbarok környéki bauxitterület 
ásvány- és kõzettani vizsgálatát" (szakdolgozat, 1969. 
ELTE) említem Bauxitból korábban nem ismert ásványt 
(pszeudobrookit) mutatott ki. (MÁFI 1982. évi jelentés). 

1971. év végén, 1972. elején (tehát az N-50 szf. bau-
xitja ismeretében és hatására) a BKV (Szantner Ferenc, 
Szabó Elemér et al.) iparági belsõ jelentésben újraérté-
keli a Csordakút – Mány térség bauxitföldtani perspektí-
váit. Szerzõk és munkatársaik (Egerszegi Pál, T. Gecse 
Éva, Hõriszt György, Szekér Zoltán és Siklósi Lajosné) 
számos korábbi, mintaraktárban õrzött fúrás anyagát 
megvizsgálták. Ennek során több, bauxitra meddõnek 
minõsített fúrásról mutatták ki azok produktív voltát. A 
területet bauxitra perspektívikusnak ítélik – beleértve a 
mesterberekit is. 

A Szantner-Szabó-féle átértékelés, illetve a kutatás 
1972. évi újraindulása kapcsán – a bauxit-genetikai vi-
szonyok tisztázása segítésére – Gecse É. megvizsgálta a 
Tü-12 szf. bauxitját. A vegyi-, szöveti-, mikrominerógiai 
vizsgálatok alapján a nagyegyházival való rokonságot ál-
lapította meg. A dolomittörmelék alatti szakasz bauxit-
jában a 6-8 mm vastagságot is elérõ repedéskitöltéseket 
lelt. Ezek saját mikroszkópi, illetve Siklósi Lné DTA vizs-
gálatai két újabb, a magyarországi bauxitokban koráb-
ban nem ismert szulfátásvány létét sejttették. A BKV 
megrendelésére az Alutervben végzett röntgendiffrak-
tométeres- (BÁRDOSSY Gy., DÓZSA Lné, KENYERES 
Jné), illetve pásztázó elektromikroszondás vizsgálatok 
(Csordás Tóth A. és Antal Ané) a sejtést igazolták, az 
metabasaluminitnek, illetve bassanitnak bizonyultak 

(Bárdossy Gy., Dózsa Lné, Gecse É, Kenyeres Jné, Sikló-
si Lné, 1979). 

1972-ben az alumíniumipar kutatási keretébõl a BKV 
"Nagyegyháza – Csordakút – Somlyóvár reménybeli ba-
uxitterület" kutatási programja (Knauer József, Nyerges 
Lajos, R. Szabó István, 1972) alapján megindult a fúrá-
sos felderítõ bauxitkutatás. A kutatás Csordakúton kez-
dõdött, de a kõszénbányászati érdekek miatt (miniszte-
ri utasításra) megszakadt és áttevõdött Nagyegyházára. 
Itt a kutatás egy É-D-i és egy K-Ny-i szelvény mentén 
kezdõdött, az N-50 szf-sal mint "központtal". Már az el-
sõ fúrások jelezték az N-50 szf. bauxitja viszonylag nagy 
területi meglétét. De azt is, hogy az Ta-553, N-50, Me-
35. sz. fúrásban megismert vastag, jó minõségû bauxit
nem várható az egész kõszénnel fedett medencében. 
A kutatások helyi vezetõje Vörös Zoltán geológus, majd 
Popity József geológusmérnök volt. 

A MAT és a TSZ ez évben megállapodott, hogy "a kuta-
tások eredményessége esetén a bauxit kitermelését a Ta-
tabányai Szénbányák végzi". 1972. augusztusában Vizy B. 
(akkor fõhidrogeológus) egy MAT belsõ anyagban rámu-
tatott, hogy a térségi (tervezett) víztelenítés a budai hév-
forrásokra is kedvezõtlen hatást fog gyakorolni. Az alumí-
niumipar 1973-tól a térségi kutatásokban – más bauxitte-
rületek sürgetõ igényei miatt – nem kívánt részt venni. 

AZ 1973-871100 ÉVEK KOMPLEX KUTATÁSAI, 
"EOCÉN PROGRAM" 

Az elõzõ évi igen kedvezõ bauxitkutatási eredmények-
re (is) építve született meg 1973-ban – a Tatabányai 
Szénbányák fölkérésére – Végh Sándorné és Nemecz Er-
nõ professzorok által jegyzett "Elõzetes szakvélemény a 
Nagyegyháza – Csordakút és Mány kutatási területek-
rõl". A tanulmány a "teljes" Gerecse-DK területre 50 Mt 
bauxitot, ebbõl Nagyegyháza tágabb térségére 25 Mt-t, 
ebbõl 12 Mt-t Nagyegyháza Ny-ra prognosztizált. Telep-
tani elgondolásaik szerint "A bauxittelepek [a dolomit-
törmelékes] összletben helyezkednek el. A régebbi fel-
fogást, amely szerint a bauxit az alaphegység töbreit ki-
töltõ apró lencsék (…) formájában helyezkedik el, el kell 
vetnünk." Az áthalmozott dolomitösszletrõl – többek 
között – így írtak: "az vagy annak egy része "a kötött 
breccsákban és konglomerátumokban is megtalálható 
Nummulitesek alapján tengeri lerakódású, abráziós üle-
déknek" minõsül. 1973-ban grandiózus bányászati ter-
vek születtek: "A szén és bauxit együttes jelenléte indo-
kolttá teheti, hogy a szénre telepített erõmû gõz- és vil-
lamosenergiájának felhasználásával zárt energo-tech-
nológiai rendszerben a kitermelt bauxitot helyben tim-
földdé és alumíniummá dolgozzák fel." (Az V. ötéves terv 
alapozásához 1973. szept.). 

A KFH a Magyarhoni Földtani Társulat keretében Végh 
Sné vezetésével Munkabizottságot1111 hozott létre az át-
halmozott dolomitösszlet vizsgálatára. A KFH megbízá-

1100 Az 1987-es határt a nagyegyházi részletes fázisú bauxitkutatás befejezõdése, a zárójelentés elkészülte (1986), de még inkább az 1987. év eleji hatalmas (nagyegy-

házi) vízbetörés, s következményeként az Eocén Programnak lényegében véget vetõ állami döntések indokolják. 

1111 A BKV-t T. Gecse É. képviselte. A késõbbiekben évenként készült jelentések egyikébe-másikába rajta kívül a bauxitkutatás részérõl Tóth Á., illetve Hõriszt Gy. és 

Szantner F. is "bedolgozott". 
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sára Buda T., Knauer J., Sóki Imre szerkesztésében a ko-
rábbi fúrásokat rendszerezõ-értékelõ jelentés készült. 
Az ELGI az "alsó eocén kõszéntelep alatti törmelékes 
dolomitszint" vizsgálatára – Szabadváry L, Szénás 
György (1973) tervei alapján – méréseket végzett, amely 
az "eddig uralkodó refrakciós módszer mellett a feladat 
megoldására szeizmikus reflexiós módszert" is alkalma-
zott. A térségi kutatások hatására új lendületet kaptak a 
földtani térképezési munkák (MÁFI/Dorogi Szénbányák 
Tervezõ Iroda: Gyarmati István. és Muntyán István) is. 

1973-tól a kõszén- és bauxitkutatások alapvetõen 
egységesen, a KFH földtani kutatási keretébõl történtek, 
lényegben azonos minõségi követelmények mellett. 
A kutatások bauxitföldtani vonatkozásait ez évtõl ös-
szevontan (nem iparáganként) mutatom be. Nagyegyhá-
zán, Csordakúton és Mányon ezekben az években kis 
megszakításokkal gyakorlatilag folyamatos volt a geofi-
zikai mérésekkel megtámogatott fúrásos kutatás. A ku-
tatásokat az "Mányi Bizottság" irányította. A Bizottság, 
az alumíniumipar és a KFH segítésére hozták létre az ún. 
Mányi Csoportot1122. A BKV szervezetében – közvetlen 
fõgeológusi irányítás alatt – mûködött egység feladata 
volt a térségi kutatási tevékenységek bauxitföldtani el-
lenõrzése, az eredmények értékelése, információszol-
gáltatás. 

A kõszénbányanyitási tervek segítését célozták az 
ELGI-nek a "dolomittörmelékes összlet" jobb megisme-
rését célzó nagyegyházi szeizmikus mérései. A "végleges 
értelmezést" azonban "nem adják meg, megvárják a fú-
rások földtani feldolgozását." (Ráner Géza, 1974) 

A kedvezõ kutatási eredmények hatására 1973-ban 
ipari miniszteri utasítás kötelezte alumíniumipart a Bau-
xitkutató Vállalatnak a térségben való tartására. Az Eo-
cén Program "elõszeleként" központi, a Tatabányai 
Szénbányákhoz delegált pénzbõl (tehát nem MAT-
keretbõl) a BKV által lemélyített Me-jelû fúrások az 
1972. éviekhez hasonló, jó eredményeket hoztak. De a 
kutatások egyértelmûvé tették azt is, hogy még a nagy-
egyházi medencében sem lehet azonos bauxitföldtani-
prognosztikai viszonyokkal számolni. 

Magyar-Szovjet Timföld-Alumínium Egyezmény szorí-
tó bauxitigénye, a kedvezõ eredmények, kõszénbánya 
nyitási kényszer egymásra hatása eredményeként hatá-
rozat született a BKV fúrógépparkja korszerûsítésére. 
Ennek gyors, igen eredményes végrehajtása következté-
ben ugrásszerûen megnõtt a kõszénfekü képzõdmények 
magkihozatala. Ez pedig lehetõvé és egyben elodázha-
tatlanná tette a bauxitok települési viszonyairól szüle-
tett vélemények-információk (bauxitszintek, dolomit-
breccsa stb.) újragondolását (Tóth Á., 1974). Ezt követ-
te egy másik iparági tanulmány (Tóth Á., T. Gecse É., 
Hõriszt Gy., Szantner F., 1974), amely kifejti: "1./ A fõ 
bauxitszint fölött lévõ un. dolomittörmelékes rétegcso-

port kõzetkifejlõdése viszonylag jól ismert /egyértel-
mûen törmelékes-üledékes genezisû, változóan, és átla-
gosan közepesen kötött/, típusai ma már jól identifikál-
hatók. 2./ A fõ bauxitszint alatti, biztosan szálban álló 
triászig terjedõ dolomit anyagú szakasz jellemzése elsõ-
sorban fúrástechnológiai okokból ma még sok bizonyta-
lansággal terhelt. Nem zárható ki az sem, hogy ennek 
egy része szálban álló /ezt látszik igazolni, hogy az egy-
értelmûen jó magkihozatalú fúrásokban a bauxit alatti 
törmelék vagy semmi /Me-56 sz./ vagy minimális vastag-
ságú /Me-57 sz., -55 sz. fúrás/, az ezekben a szakaszok-
ban harántolt vörös agyag, bauxitos agyag litoklázis-
kitöltésként is értelmezhetõ. Erre enged következtetni 
az egyértelmûen szálbanálló Me-55 sz. fúrás dolomitjá-
ban mind a fúrás, mind a geofizikai vizsgálat mutatott ki 
bauxitos agyagot. Fentieknek fõleg a vízföldtani értéke-
lésénél az esetleges vizsgálatok kérdésénél van jelentõ-
sége, így az ilyen lehetséges értelmezésre is szükséges-
nek láttuk a figyelmet fölhívni. 3./ Az eddig megismert 
vízföldtani adatok alapján megállapítható, hogy a nagy-
egyházi terület dolomittörmelékes összlete sem a bau-
xit felett, sem [az] alatt nem mondható egyértelmûen 
vízzárónak." Részletes vizsgálat alá lett véve (Tóth Á. 
"makroszkópos", Nyerges L. karotázs és T. Gecse É. vé-
konycsiszolati) a kiváló magkihozatalú Me-61/a sz. fúrás 
mészkõ-dedolomit1133 feküanyaga. 

A kiterjesztett minõsítõ vizsgálatok alapján már 1973. 
év elején ismertté vált, hogy az Al2O3: SiO2 arány (mo-
dulus) alapján kitûnõ minõségû nagyegyházi érc kb. 6% 
CaO-t és 3% MgO-t tartalmaz, azaz az akkori technoló-
giával gazdaságosan feldolgozhatatlan. Ez év közepén 

T. Gecse fölismerte, s jelezte, hogy az azévi, É-D-i
szelvény mentén telepített fúrások némelyikének bau-
xitanyagán szabad szemmel észlelhetõ kõzetjellegek (el-
színtelenedés, foltosság stb.) epigén átalakulásokat je-
leznek. Ezen átalakulási foltok közepén pedig – vé-
konycsiszolatos vizsgálatai alapján – gyökérkorhadás-
hoz köthetõ vegyi- (szferikus karbonátos, szideritnek 
valószínûsített) – kiválásokat észlelt. Vélekedését a DTA 
vizsgálatok (Siklósi Lné), illetve Rtg-vizsgálatok (Aluerv, 
ELTE) igazolták. Részletes, a fúrásminták közel felét föl-
ölelõ vizsgálatok kezdõdtek. Ezek eredményeirõl az ész-
lelés timföld-technológiai vonatkozásaira való tekintet-
tel nagyszámú értékelés készült az évek során. 1973-
ban kezdõdött meg a nagyszámú bauxitmintára kiterje-
dõ mikromineralógiai vizsgálat (T. Gecse É.). 

A térségi bányanyitási elgondolások földtani 
ismereti/perspektivitási megítélésbeli "másságai" az ál-
lamigazgatás magas szféráiban is hullámokat vetettek. 
Ezek bemutatása nem lehet célunk. De, jelezni kell, már 
csak azért is, mert feszült-bizalmatlan légkört eredmé-
nyeztek még a szûkebb szakmai körökben is. 1974. év-
ben a Mányi Bizottság létrehozta az ún. Mányi Koordi-

1122 Vezetõje: Tóth Álmos, majd Baross Gábor. További geológus tagjai: Mátéfi Tibor s Popity József. 

1133 Dedolomitodás: a jelenség felismerésének most bõvebben ki nem fejthetõ bauxitprognosztikai, -kutatási, sõt fúrásköltség vonzatai is voltak. Az 1965-ben mélyült 

Me-17 szf. fekvõ mészköve ui. akkor szinemúrinak lett minõsítve. 1972-ben T. Gecse É. megállapítja a kõzet nem liász, hanem sajátos triász voltát. 1976-ban Tóth Á. 

"dedolomitnak" nevezi e kalcimataszómatózis révén keletkezett kõzetet. A dedolomit-megismerés a maga lezá-ratlansága és ellentmondásossága ellenére is a kutatást 

segítette, s hamarosan polgárjogot nyert. Nem tartozik szorosan jelen íráshoz, de talán nem érdektelen megemlíteni, hogy annak idején (publikálva 1981) magmás (? 

a-kréta) hatást valószínûsítettünk. Azóta pedig a Mány-K területen "magnettitelérek", lamprofir-benyomulás (Má-226 szf.) vált ismertté. Talán bennük kereshetjük az 

átalakulás okozóját. 
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nációs Bizottságot. A Bizottság tagja lett Végh Sné pro-
fesszor s a BKV fõgeológusa Szantner F. is. 

1974-ben az ELGI – a "dolomittörmelékes összlet" al-
só határának megvonását célzó – szeizmikus méréseket 
kezdett (Nyitrai Tibor, 1975) a nagyegyházi medencé-
ben. Ezek azonban nem szolgáltattak meggyõzõ adato-
kat. Azért se, mint arra a jelentés rámutat, a "a BKV geo-
lógusainak" és az MFT Munkabizottsága "más tagjainak" 
véleménye eltér s mert a "szeizmikus mérések a karotázs 
mérésekhez hasonlóan a fizikai paraméterek szerint ta-
gol." 

A nagyegyházi medence Ny-i, ún A/1/a medencerésze 
bauxitföldtani viszonyairól szóló – a KFH számára ké-
szült – "Információs jelentésben" (1974) jelennek meg 
elõször "hivatalos" formában is a fent említett "új meg-
állapítások" (E rész szerzõje: Tóth Á.). Ezek között: 1./ a 

van. S határozottan rámutat a bauxit magas sziderit- és 
crandallit tartalmára is. 

1975-ben T. Gecse É. és Mindszenty Andrea az MFT 
elõadóülésén a magyarországi bauxitokból alig ismert 
crandallit ásványtani-szöveti sajátságait ismertetik 
Halimba, Iharkút (Mindszenty A.), Nagyegyháza1155

(Gecse É.) bauxitterületérõl. A MAT bányafejlesztési ter-
veiben (1986-tól kezdõdõen, növekvõ mennyiséggel) 
számol a nagyegyházi terület "igen jó minõségû" bauxit-
jának kitermelésével. A MAT mindazonáltal a terület víz-
veszélyessége ismeretét nem tartja megfelelõ mértékû-
nek. Ez idõben a MAT-ban bányászati koncepcióváltás 
is történt, mely szerint: "A MAT bányászati szakembere-
inek véleménye alapján a nagyegyházi bauxitfeltáráso-
kat és termelést a MAT-nak kell megvalósítani s irányí-
tani, mivel ezen bauxittermelés szerves részét képezi a 

fõ bauxitszint fedõje "fanglomerátum", bauxitgazdálkodásnak, tehát szük-

A szerzõ a hetvenes évek közepén egy 
bizottsági bejáráson 

s hogy igen valószínû, miszerint az ún. 
fõ bauxitszint általában a triász aljza-
ton1144 települ. Természetesen nem zár-
ható ki bizonyos karsztos-eróziós fo-
lyamatokkal kapcsolatos, a bauxit lera-
kódást megelõzõ, de a fedõ breccsától 
mindenképpen elkülönülõ ciklushoz 
tartozó törmelékképzõdés. 2./ A fõ 
szint telepei (ekkor még többes szám-
ban!) Ny-i oldalról ún. preformáló tek-
tonika által határoltak. A jelentés (e 
rész szerzõje: Hõriszt Gy.) egyértelmû-
en állást foglalt amellett, hogy a BKV 

ségszerûen kiegészíti mennyiségileg 
és minõségileg az egyéb hazai bauxit-
vagyont és így csakis a MAT kereté-
ben képzelhetõ el koordináltan (…) a 
nagyegyházi bauxittermelés megindí-
tása és lebonyolítása." 

Ez évben jelenik meg elõször 
nyomtatásban is, miszerint a nagy-
egyházi telep fedõjében lévõ karbo-
nátos kõzettörmelék-tömeg "prolu-
viális fanglomerátum-breccsának" te-
kintendõ. (TÓTH Á., 1975). De a gon-
dolat is, hogy a fõ bauxitszint, a 

nem tartja egyértelmûen vízzárónak az 
ún. áthalmozott dolomittörmelékes összletet. A jelentés 
anyagvizsgálati fejezetének vonatkozó része (T. Gecse 
É.) rámutat arra – a terepi megfigyelések megerõsítése-
ként (is) – hogy a dolomit-fanglomerátum minták kötõ-
anyaga õsmaradványt nem tartalmaz. A korábban (Me-
17 szf.), de az 1973. utáni idõszakban is harántolt (pl. 
Me-61. szf) sajátos, szinemuri mészkõnek vélt kõzetek-
rõl megállapítja azok nem júra, hanem triász korú voltát. 
S úgy vélekedik, hogy a sajátos "mészkõ" "a dolomit ro-
vására epigenetikusan képzõdött". "A nagyegyházi me-
dence fõ bauxitszintjének fedõjében lévõ fanglomerá-
tum-breccsa rövid jellemzése" címû BKV tanulmány 
(Tóth Á.) fentiek tisztultabb és jobban alátámasztott ki-
fejtése. A kutatási eredményekrõl több szénbányászati 
szempontú értékelés is született (Sóki Imre, 1973, 
1974/a/b, 1975a/b; Sólyom F., 1973) 

Az 1975. évi nagyegyházi elõzetes kutatás a déli nagy 
és az északi kisebb teleprész egységét eredményezte. A 
MAT-vezetés számára májusban készült nagyegyházi 
ún. "Szennyezõ jelentés" az addig ismert magyarországi 
telepekétõl alapvetõen eltérõ földtani viszonyok rövid 
bemutatásán túl elsõsorban a timföldtechnológiai fel-
dolgozást zavaró tényezõket mutatja be. A jelentés 
hangsúlyozza: annak ellenére, hogy a kutatás elõzetes 
fázisban van, nagyszámú és megbízható vizsgálati adat 

fedõbreccsa összlet (tehát a feküben 
esetleg lévõ breccsa nem!) és a fölsõ bauxitszint "egy-
mással szoros fejlõdési-genetikai kapcsolatban lévõ, 
bauxitos üledékkomplexum". E gondolatkör jegyében, 
elõször nagyobb hazai szakmai nyilvánosság elõtt 
(1975. õszén, az MFT Tatabányai Vándorgyûlésén) nyer-
tek bemutatást (Szantner F., ill. Tóth Á. által) a nagyegy-
házi medence bauxitföldtani viszonyai. Alapvetõen 
másképp látta ue. konferencián VÉGHNÉ NEUBRANDT 
Erzsébet, FÁYNÉ TÁTRAY Magdolna, MENSÁROS Péter, 
BALÁSHÁZY László a "breccsa-kérdést, illetve a bauxi-
tok településének mikéntjét (publ. 1978). Véleményük 
lényege, hogy az ún. fõtelepet a törmelékösszlet kõzet-
tanilag két eltérõ része határfelületére helyezik. Ez év 
elején ismerteti széles szakmai közönség elõtt T. Gecse 
É., Tóth Á. a "szinemuri mészkõ" dedolomit voltára vo-
natkozó vizsgálataik elsõ eredményeit (publ. 1981). 

A nagyegyházi elõzetes fázisú bauxitkutatás – a 
Szantner F. (1976) készítette "ikertermékes bányához" 
kapcsolódó bauxitvagyon vizsgálat, illetve Tóth Á. et al, 
Operatív munkaterv (1976) alapján – folytatódik. 
Solymos Mihály azévi tanulmányában a szén/bauxit 
együttfejtés technikai lehetõségeit vizsgálja. S ebben 
egyértelmûen visszaigazolja az alumíniumipar szakem-
berei aggodalmainak ismeretét a vízföldtani problémá-
kat illetõen. 1976. májusában a TSZ kutatóházában – a 

1144 Vadász E. korabeli anyagait késõbb részletesen tanulmányozva, azt kell mondani, hogy az "alsó" bauxitot õ is a triász dolomitra "tette". 

1155 A bejelentés idõpontjában a nevezett ásvány vékonycsiszolati valószínûsítése, más bauxit szöveti alkotókhoz való viszonyának tisztázása elsõsorban a nagyegy-

házi minták esetében - új tudományos eredménynek volt tekinthetõ. E tényt jelzi, hogy Bárdossy GY., 1977 Karsztbauxitok c. monográfiájában Gecse Éva, 1975. szó-

beli közlésére hivatkozik a crandallit ásvány bemutatásakor. 

Földtani Kutatás XLII. évfolyam 2005. 3-4. szám
7744



nagyegyházi elõzetes jelentés elõkészítéseként – meg-
beszélésre került sor a szervezõ TSz (Gerber P.), a KFH 
szakértõje (dr. Végh Sné) és a BKV szakemberei (Tóth Á., 
T. Gecse É.) között az "áthalmozott dolomit" alsó hatá-
rának egyeztetésére. 

Az elõzetes fázisú bauxitkutatást lezáró jelentés 
(1976) bauxitföldtani része (szerk. Szantner F.) megerõ-
sítette a bauxitok települési helyzetét, tektonikai prefor-
máltságát (bauxit fõtengelyek) illetõen kialakított koráb-
bi képet és nomenklatúrát (Tóth Á.). Értékeléseinkhez 
készített, az eocén-aljzatot mutató "féregszem" térké-
pek (Tóth Á.), illetve õsföldrajz-érzékeny ún. "függesz-
tett térképek" (Tóth Á., Baross G.) újabb ismereteket-
megfontolásokat is hoztak. Például hogy három oldalról 
egyértelmûen zártnak tekinthetõ medencérõl van szó. A 
negyedik, a déli oldal tektonikusan lemetszett. E hatal-
mas szerkezeti vonal folytatása határolja a mányi, sõt a 
pilisi eocén kõszénterületet is. A fanglomerátum a 
karsztos medence legmélyebb részeire korlátozódik, a 
bauxittelepek ezek elterjedési mezején jóval túlnyúl-
nak1166. S egyértelmûen megfogalmazódik az is, hogy a 
bauxit az addigi magyarországi telepeknél jelentõsen 
"szennyezettebb", s hogy feldolgozhatósága az akkori 
technológiával erõsen kérdéses. 

Tóth Á., Károly Gy. et al. 1976-ban "Operatív mun-
katervet" készített a nagyegyházi, illetve csordakúti terü-
letre. A csordakúti kõszénbányászati fejtések területén 
ennek során hat "telep" vált ismertté, de ezek összefüg-
gése, mérete nem tisztázódott. Július 11-én megérkezett 
a szovjet (ukrán) fúróexpedíció s bekapcsolódott, elõ-
ször a csordakúti, majd a mányi a munkákba. A hetve-
nes évek közepére a Mány térségi a részletes fázisú kõ-
szénkutatás "melléktermékeként" már négy bauxitlen-
cse" körvonalazódik: a Cs-12, -72; a Cs-96; a Cs-84, -92; 
illetve a Cs-84, -92. szf. körzetében. 

1977. évben – miniszteri rendeletre – a Bicskei-öböl 
egészére kiterjedõ nyersanyag-prognózisat készített 
Szantner F. – Knauer J. – Tóth Á. (Prognózistanulmány a 
"Bicskei-öböl" bauxitprognózisával kapcsolatban), illet-
ve dr. Végh Sné (Adatok a "Bicskei medence" bau-
xitprognózisához") 

A "szelektív bauxitbányászat" lehetõségének vizsgála-
tára a BKV több ún. "szennyezõ" (CaO-MgO, CaMgCO3, 
P2O5, Sössz) jelentést készített, változó (Gecse É., Hor-
váth I., Szantner F., Tóth Á., Tóth K.) szerzõi "leosztás-
sal". Ezek eredményei elõadásokon, illetve késõbb pub-
likációban is be lettek mutatva. Lényegük abban foglal-
ható össze, hogy a "szennyezõk" mennyiségi/minõségi 
eloszlása nem valószínûsíti a "szelektív" bauxitbányászat 
alkalmazhatóságát. Azaz a timföldgyártásnak föl kell ké-
szülnie az erõsen "szennyezett" bauxit földolgozására. 

Az 1977. évi csordakúti kutatás során több fúrásban 
(p. a Cs-272) közel 2 m "vastagságban" szinte monomi-
neralikus aluminit és bassanit tömeg vált ismertté 
(TÓTH Á., T. GECSE É. és POPITY J., 1982). Az elsõ Rtg-
difrakciós meghatározást Viczián István. végezte, a to-
vábbiak az ELTE Ásványtan Tanszékén (Bognár László) 
készültek. 

3. ábra. A kõszén-dolomitberccsa-bauxit rétegek elvi viszonya
(szerk.: Tóth Á., 1975) 

Az ICSOBA Magyar Bizottsága 1977. évi ülésén 
Szantner F. és Tóth Á. "A nagyegyházi elõfordulás bau-
xitföldtani viszonyait", Gecse É. a nagyegyházi bauxit 
szöveti tulajdonságait és ásvány-paragenezisét mutatta 
be, Solymos M. pedig a nagyegyházi szén- és bauxitelõ-
fordulás népgazdasági jelentõségét és hasznosítását is-
mertette. Az OMBKE kincsesbányai "Karsztvíz-bányá-
szat, vízemelés-technika és vízhasznosítás" c. konferen-
cián pedig a Nagyegyházán alkalmazni tervezett ún. 
instantán vízvédelem rendszerének ismertetésére került 
sor (GERBER Pál) 

A csordakúti fölsõ kõszéntelep fejtése közben gurító-
val az év elején elérték a Me-12 szf. bauxittelepét, né-
hány ezer tonnát ki is termeltek. Az alsó kõszéntelep fel-
tárása-fejtése közben is több helyen értek bauxitot. 
Ezeket a BKV kutatói (elsõsorban Popity J.) rendszeresen 
figyelték-mintázták. 

Az ez évben befejezõdött mányi elõzetes kõszénkuta-
tás eredményeirõl zárójelentés (red. Gerber P.) készült. 
A bauxitföldtani kép a "felderítõ I. fázis" jelentésben 
(Szantner F, Tóth Á. et. al.) nyert megfogalmazást. A je-
lentés megállapítja, hogy az addig lemélyült közel 160 
db. fúrás döntõ többsége érdemi bauxitot nem harán-
tolt. S hogy az õsföldrajzi helyzet is alapvetõen más, 
mint a nagyegyházi-, illetve csordakúti. A terület Ny-i, 
"legproduktívabb" részén ui. az alsó kõszéntelep hiány-

1166 Ez egyértelmûvé tette mára számomra, (saját korábbi elgondolásommal szemben is) hogy a dolomit-fanglomerátum és a bauxit csak másodlagos kapcsolatban van. 
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zik, jelezve egy õsi kiemelkedést, gátat. Figyelemre mél-
tó az is, hogy a nagyegyházi, illetve a csordakúti terület-
re jellemzõ, az alsó kõszéntelepes összletet megosztó,
vastag édesvízi mészkõréteg csak a K-i részen fejlõdött
ki. Az alsó/fõ bauxitszint itt is a "középsõ" kõszénszint
alatt néhány métertõl 60 m-t is elérõ vastagságú – a
nagyegyházival analog – dolomit-fanglomerátummal fe-
dett. 

A folytatódó mányi kutatás elsõsorban a bauxit meg-
ismerésére irányult. A kutatófúrások telepítésével ösz-
szehangolt geofizikai mérések értelmezései a térség ke-
leti részén jelentõsen pontosították a tektonikai ismere-
teket (HOFFER Egon et al., 1978.). A korábbi szerkezeti
felismeréseket /ismereteket (SZABADVÁRY L. et al.,
1967.) pontosítva és kiegészítve több nagy ÉÉNy-DDK-i
árkot sikerült kimutatni (Nagyegyháza–Tornyó-,
Csordakút–Tükrös-puszta–Héreg-, Mány – Gyarmat-
puszta- és Mány-K – Zsámbék – Szomor – Bajna árok).
Ezeket délrõl – kevéssé karakterisztikus – határvetõ zár-
ja, s elsõsorban ezek déli "végében" valószínûsíthetõk
vastagabb kõszéntelepek, illetve ezek maradványai. E
gondolat – a korábban túl nagy hangsúlyt kapott
"infraoligocén denudáció" elméletével szemben – a föld-
tani-tektonikai történések (és a kutatás) más rendszere
kidolgozását segítették. A részletes fázisú "kõszénjelen-
tés" (red. Gerber P.) részeként készült az elõ- és felderí-
tõ fázisú bauxit-összegzés (Szantner F., Tóth Á., Baross
G., Mátéfi T. et al.). A felszíni geofizikai mérések fejezet-
ben Rezessy G. kiemelt figyelmet fordít az ún "középsõ
eocén dolomit-breccsa"-kérdésre. 

1977-ben több összefoglaló mû jelent meg. Végh Sné
"A Nagyegyháza – Csordakút – Mányi medencék kõ-
szénfekvõ képzõdményeit" ismerteti. BÁRDOSSY GY.
"Karsztbauxitok" monográfiája is említi néhány vonatko-
zásban a térséget. KOPEK Gábor és Tóth I. a kõszénte-
lepes összletet "fiatalítják" meg s teszik a subplanula-
tuszos rétegek részévé. Rákosi L., pedig a nagyegyházai
terület bauxit- és áthalmozott dolomitösszletének pali-
nológiai alapú kormeghatározásáról értekezik. Kiemeli a
BKV (T. Gecse É.) szerepét a vizsgálatok kezdeményezé-
sében és bonyolításában. 

A Földtani Tanács a gerecsei térségben folyó kõszén-
és bauxitkutatásokat 1978. évi ülésén kissé "eklektikus-
nak" ítélte. A Bauxitkutató Vállalat kebelén belül meg-
alakult az ún. Mányi Földtani Csoport. Ez évtõl fölgyor-
sult a gerecsei tágabb térségi (Gyermely, Héreg, Tarján)
ún. komplex kutatás. Ez alapjában véve kõszéncélú, de
a bauxitra is figyelemmel volt a MÁFI (1971), illetve a
DSz Tervezõ Iroda (1980) kutatási programja alapján. A
kutatás sem ez évben, sem késõbb érdemi bauxitleletet
nem eredményezett. Csordakúton a kõszénbányához
csatlakozó részeken változó eredményekkel a folytató-
dott a felderítõ bauxitkutatás. 

A tihanyi ICSOBA ülésen (1978) Szantner F., Horváth
I., Tóth K., T. Gecse É. "A nagyegyházi bauxit járulékos
/szennyezõ/ alkotói és eloszlásuk vizsgálatáról" tartot-
tak elõadást. Tanulmányuk az ún. 3 m-es szeletosztásos
szennyezõ térképekre épült. Végkövetkeztetésük: a
nagyegyházi bauxit feldolgozásának problémáit egyedül
szelektív bányászattal megoldani nem lehet. A timföld-

gyártásnak fel készülnie a technológiai megoldásra.
Geokémiai következtetéseik a Travaux de ICSOBA 12.
kötetében (1982) jelennek meg.

1979-ben folytatódott a csordakúti felderítõ kutatás
Szantner F., Tóth Á. Popity J., Mátéfi T., Gerber P.,
Solymos M., 1979. kutatási programja alapján. Eredmé-
nyeirõl "információs jelentés" készült (Szantner F., Tóth
Á. et al., 1979). Az újabb megismerésekkel némileg bõ-
vült, dinamikussá tett ún. "mányi nomenklatúrával" a je-
lenségek jól leírhatók voltak. Tóth Á., Baross G. Mátéfi
T. tanulmányban értékelik a Gerecse-DK terület bauxit-
földtani viszonyait. 

A nagyegyházi sziderites bauxit feldolgozásának lehe-
tõségét vizsgáló OMFB-tanulmány (Simon K. et al.,
1979) amellett foglal állást, hogy a "Bayer-technológia
kiegészítésével, illetve módosításával 1986-90 között az
Almásfüzítõi Timföldgyár alkalmas lesz a nagyegyházi
sziderites bauxit fogadására is." Bárdossy Györgynek a
kis vastartalmú bauxitok tûzálló-ipari feldolgozása lehe-
tõsége kérdésének fölvetésére elsõként Tóth Á., majd
részletesen adatolt /belsõ/ tanulmányában Mátéfi T.
megállapította, hogy a "fehér bauxit" nem alkot a térség-
ben iparilag figyelemre méltó mennyiséget. 

1980-ban az Országos Tervhivatal a Bicskei gyûjtõerõ-
mû üzembelépésének elhalasztása mellett döntött.
A nagyegyházi bauxittermelés tervezett kezdõ idõpont-
ja (1985) nem változott. Az 1981. évi nagyegyházi kuta-
tás – a bányatervezõ Aluterv-FKI (Komlóssy György) irá-
nyításával különösen az É-i területrészen jelentõs kész-
letnövekedést eredményezett. A bányaüzem 1. sz. fõfel-
táró vágata felett az ELGI szeizmikus méréseket végzett
(Majkuth T. 1981). Célja az 1973-74 éviekhez hasonló
volt. A korszerûbb mérések jobb minõségû adatokat
szolgáltattak, a szálbanálló/áthalmozott dolomit határ
megvonásához ezúttal sem szolgáltattak kellõ megala-
pozottságú adatokat. Esetenként (pl. Me-92, -142 szf.
körzete) a tektonikai zónákat hozzámérték/hozzáértel-
mezték a biztosan áthalmozott tartományhoz. A tekto-
nikai zónák kijelöléséhez viszont a módszer minden két-
séget kizáróan hasznos adatokat szolgáltat/ott. 

4. ábra. Alulnézeti kõzetkifejlõdési térkép Felsõgallától-Szomorig.
(szerk. Tóth Á. 1985) 
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A felderítõ térségrõl – a Nagyegyháza – Csordakút –
Mány területeken kívüli – készült összefoglaló jelentés
(Szûcs József, red., 1982) bauxitföldtani fejezete (Mátéfi
T.) rámutat: "A jelentés területének túlnyomó részén a
fúrássûrûség olyan alacsony, hogy a bauxittestek zömé-
nek teleptani kifejlõdése nem állapítható meg". "A bau-
xittestek mind mélyen a karsztvízszint alatt fekszenek, a
triász karbonátos alaphegységen, bárminemû védõréteg
nélkül." 

1983-ban az Aluterv-FKI (Komlóssy Gy., Végh A. et al.)
elkészítette a Csordakút I, III. sz. lencsecsoport felderí-
tõ fázisú jelentését. A készletszámítás annak a törekvés-
nek a szellemében készült, amely a nagyobb "népgazda-
sági nyereség" értelmében a 0,6 %-nál nagyobb Sössz

tartalmú bauxitot is figyelembe veszi, számolva más-
honnan való bauxitokkal történõ keverésre. Megkezdõ-
dik az I. sz. telep elõkészítése a külfejtéses mûvelésre. 

MÁFI-ELGI bauxit elõkutatás
1983-ban MÁFI javaslat készült (Tóth Á.) a KFH, illet-

ve a Mányi Bizottság felé egy "Gerecse-elõtéri (sekély)
bauxit elõkutatás" beindítására. A KFH intézkedésére
készült kutatási program (Tóth Á., Farkas I., Bernhardt
B., 1983) alapgondolatai: 1./ a térségben jelentõsen el-
térõ õsföldrajzi-, és bauxitföldtani körülményekkel jelle-
mezhetõ területek vannak; 1./ a elsõdleges eocén fedõ
kõzetkifejlõdésének nagyléptékû jellege és a bauxit
megléte/hiánya között bizonyos korreláció látszik. Opti-
mumsávok jelölhetõk ki. A kõzetviszonyok pedig geofi-
zikai mérésekkel bizonyos mértékig elõre jelezhetõk. Te-
hát a geofizika a bauxit-prognosztikát az eddigieknél
jobban segítheti. A MÁFI 1983. évi jelentésében (Tóth
Á.), illetve a moszkvai geofizikai szimpóziumon (FARKAS
I. et al., 1985) nyertek e gondolatok viszonylag részletes
bemutatást. 

A MÁFI-ELGI bauxit elõkutatási program nagy figyel-
met fordított a kismélységû területek kutatására. A ku-
tatást a MÁFI részérõl Tóth Á., majd Knauer J., az ELGI
részérõl Farkas I. irányította. Ehhez – a területen elõ-
ször, már a kutatás kezdetén – színes-, infravörös légi
fotókat is használtunk. Ennek hatására késõbb ún.
fotogeológiai értékelésekre is sor került. A programterü-
leteken (Tükrös, Szár, Tarján, Felsõgalla, Szomor) geofi-
zikai mérésekkel megtámogatott fúrásos kutatás folyt.

Az említettek közül alapvetõen újnak a
felsõgallai és a szomori volt tekinthetõ a
bauxit-kutatás szemszögébõl. Az 1983-
85 években Somlyóvárott három, Tükrö-
sön egy (Tüt 1. szf. telepe), s Száron
több ígéretes indikációt fedeztünk föl.
Ezek hatására területre visszatért – a há-
rom évig távollévõ BKV. Kérésére ezeket
átadtuk (a somlyóvárit jelentéssel) to-
vábbi kutatásra. A BKV (Knauer J.,
Szantner F. et al.). a Tükrös-major –
Gyermely – Bajna-Dél – Somlyóvár se-
kélykutatási területre felderítõ kutatási
programot készített. Az elõkutatás során
kortárs vélekedésekkel szemben bizo-
nyítottuk, pl. a szári terület további kuta-

tásra érdemes voltát. A vázsonypusztai terület produktív
voltát a késõbbi BKV-kutatások, illetve még késõbb a bá-
nyászati tevékenység – Bakonyi Bauxit Kft – igazolták.)

1983-ban került elõször nyilvános bemutatásra a DKH
ún. "bauxitföldtani térképe" (Haas János, Tóth Á., Csá-
szár Géza, Edelényi Emõke, Knauer J., Szantner F., Tóth
Kálmán). FÁYNÉ TÁTRAY M. áttekintve az "áthalmozott
dolomitra" vonatkozó kutatások újabb eredményeit s
megerõsíti a fanglomerátum megnevezést s a törme-
lékanyagnak délrõl való származtatását. A MÁFI 1985.
évi beszámoló ülésén bemutattam a térség általam szer-
kesztett "ún. alulnézeti" kõzetkifejlõdési térképet. Meg-
jelent a nagyegyházi bauxitföldtani viszonyokat 1981.
állapot szerint bemutató (SZANTNER F., TÓTH Á., HOR-
VÁTH I., T. GECSE É., 1985) cikk, illetve Tóth Á. (1985)
térségi õsföldrajzi-prognosztikai írása. Parti-, hegylábi
elõtérsüllyedék-, átmeneti- és medence övezetet külö-
nít el az eocén fedõképzõdmények alapján, karakterisz-
tikusan különbözõ bauxitföldtani viszonyokkal (ideali-
zált szelvény balra, Tóth Á. után). 

HAAS J., BERNHARDT B., CSÁSZÁR G. a középhegysé-
gi albai-, szenon- és eocén üledékciklusokat elemezték.
Arra a megállapításra jutottak, hogy a kõszéntelepek ál-
talában a középhegységi tengelyzónában, a bauxittele-
pek a szárnyakon halmozódtak fel. A nagyegyháza-típu-
sú egymásra település kivételes jelenség. Az 1985. évi
ICSOBA Szimpóziumon bemutatást nyert a nyomtatott.
bauxitprognózis térkép (HAAS J, TÓTH Á. et al.). A tér-
kép balközép részén a mesterbereki telep látható. 

A nagyegyházi részletes bauxitkutatás fáziszáró jelen-
tése elkészítésével a Tatabányai Szénbányák az
Alutervet bízta meg. A vízföldtani fejezet megírására
ugyanakkor a KBFI kapott megbízást. Az Aluterv-jelen-
tésben (Komlóssy Gy., Végh Anna et al., 1986) megfo-
galmazódott, hogy "a KBFI által kimunkált vízhozam-
prognózisokkal az Aluterv-FKI szakemberei nem tudnak
azonosulni." Ez évben egyértelmûvé vált, hogy a térségi
bányászati vízemelések még bauxittermelés nélkül is
túllépik a budapesti hévvizek védelmében megszabott
limitet. A jelentés Központi Földtani Hivatal által megbí-
zott bírálók egyikeként a telepen belüli "meddõ abla-
kok", illetve egyes "peremi jelenségek" magyarázataként
meredek morfológiát-karsztkúpot s telepen belüli áthal-
mozódásokat tételeztem föl. 

5. ábra. Az eocén fáciesövezek egymáshoz való viszonya /elvi ábra/ (Tóth Á. 1985)
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A Bauxitkutató Vállalatnál folyó anyagvizsgálatok so-
rán a vegyvizsgálatok Szekér Zoltán, majd Horváth Ist-
ván vegyészmérnökök irányításával történtek. A DTA
vizsgálatokat a BKV-nál a kutatási idõszak végéig Siklósi
Lajosné geológusmérnök, a spektrál-analitikaiakat
Selényi Antalné vegyészmérnök végezte. Az Rtg-vizs-
gálatok változóan az Aluterv Laboratóriumában, az EL-
TE Ásványtani Tanszékén, illetve a MÁFI-ban történtek.
A bauxitszöveti vizsgálatokat a BKV-nál T. Gecse kezde-
ményezte. A mesterbereki-csordakúti minták vizsgálata
is jórészt az õ kijelölése alapján, lényegében az ottani
elsõ BKV-fúrásokal párhuzamosan megkezdõdött. Azo-
kat – a Bárdossy-Nicolas-féle nomenklatúra szerint –
1978-ig õ is végezte. 1978. után Kopeczky Andrea geo-
lógus, illetve Mindszenty A. végzett szöveti vizsgálato-
kat, elsõsorban a mányi területrõl. 

Vízbetörés, 1987
Februárban hatalmas erejû karsztvízbetörés történt a

nagyegyházi kõszénbányában. Ennek hatására egyértel-
mûvé vált, hogy a térségben karsztvízszint alatti bányá-
szati tevékenységek nem folytathatók. Ennek következ-
ménye lett a Dunántúli Gyûjtõerõmû leállítása. Ezzel az
"Eocén Program" elvesztette (gazdasági/politikai) hátte-
rét/bázisát. A bauxitkutatások, gyakorlatilag sekélykuta-
tások, folytatódtak a térségben, s újabb (kicsi, de gazda-
ságosan lemûvelhetõ) szári, vázsonypusztai telepek
megismeréséhez, illetve bányászatához vezettek. 

A térségi bauxitok kiváló minõségét jelzi a nagyegyhá-
zi bauxittelep/ek Bárdossy András és Bárdossy Gy.,
1985. évben végzett, az Aluterv-FKI részletes kutatást
záró jelentéséhez készített, geostatisztikai vizsgálata. A
bauxitminõséget leginkább meghatározó SiO2 eloszlás
jelege "a behordott bauxit viszonylag nagy tisztaságára
vall", állapítják meg (többek között), ezzel genetikai hát-
teret is adva a számításaiknak. 

Zárszóként az 1989. I. 1. állapotú bauxitmérleg szerint
az akkori összes ismert földtani bauxitvagyon 17,7 %-a
(29,4 Mt), az összes ipari bauxitvagyon 26,0 %-a itt volt
található, az ipari átlagot (7,1 hányados) lényegesen
meghaladó minõséggel (11,8 hányados). A bauxit akko-
ri in situ értéke 12,7 Md Ft volt. Az ismert mellett a mér-
leg 36,2 Mt reménybeli földtani bauxitvagyont tartott
nyilván, az összes reménybelinek 19,9 %-át. A remélt 1177

"ipari" vagyon 14,4 Mt (30,1 %) volt Al203: 48,9 %, SiO2

7,2 %, mod.: 6,8 várt átlagminõséggel. Megállapíthatjuk,
hogy a Véghné-Nemecz féle 1973. évi (nem hivatalos) 50
Mt-ás reménybeli becslésbõl akkorra mintegy 30 Mt re-
alizálódott, s a kutatások az ismert készletet meghaladó
további reménybelit indukáltak. A térség vízföldtani vi-
szonyait illetõen viszont az alumíniumipar szakembere-
inek (Balkay B., Hõriszt Gy., Vizy B.) prognózisa igazoló-
dott. 

A több évtizedes, hatalmas erõket mozgató kutatás
eredményeinek továbbgondolása, hatalmas tömegû
adatának beható elemzése a jövõ feladata.

1177 Az országos bauxitmérleg reménybeli földtani vagyon számértékét 1961-tõl kezdõdõen itt és többi bauxit-területen is a Bauxitkutató Vállalat fõgeológusa, Szantner

F. határozta meg.
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BEVEZETÉS

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (to-
vábbiakban: ELGI) 1965-tõl 1990-ig rendszeres, jelentõs
terjedelmû geofizikai kutatást folytatott a Gerecse hegy-
ség délkeleti elõterében. A tevékenység elsõsorban az
ország szén és bauxit iránti igényét szolgálta. A mérések
pénzügyi fedezetét a költségvetés (változó elnevezéssel,
nagyobb részt a Központi Földtani Hivatal (továbbiak-
ban: KFH) kezelésében lévõ földtani kutatási alap, ki-
sebb mértékben a módszer- és mûszerfejlesztéshez biz-
tosított "intézeti forrás"), illetve a szén- vagy bauxitkuta-
tásban érdekelt vállalatok (Bauxit Kutató Vállalat (továb-
biakban: BKV), Tatabányai Szénbányák Vállalat (további-
akban: TSZV), Geominco RT) megrendelései biztosítot-
ták.

Alapkutatást (geofizikai módszerek fejlesztése, külföl-
di eljárások adaptálása, komplex módszertan kialakítá-
sa, lásd Kakas K. írását) az elsõ évektõl kezdve végez-
tünk, párhuzamosan a földtani megismeréssel. A régió
földtani sajátosságainak elõkutatását a fokozatos meg-
ismerés elvét betartva, a Magyar Állami Földtani Intézet
(továbbiakban: MÁFI) szakembereivel együttmûködve
kezdtük meg. A fúrásokkal igazolt nyersanyag-indikáci-
ókra alapozva a '70-es évek közepétõl egyre nagyobb
szerepet kapott az ásványvagyon mennyiségi és minõ-
ségi megismerése. Együttmûködõ partnereink köre ek-
kor bõvült a megbízást adó vállalatok szakembereivel.

A térségben folytatott bauxitkutatást nem lehet elvá-
lasztani a kõszénkutatástól. A terület nagy része a TSZV
érdekeltségi körébe tartozott (olyannyira, hogy itt még a
bauxit egy részét is a szénbánya termelte), illetve a terü-
let északi részén a Dorogi Szénbányák Vállalat volt érde-
kelt (Hantos-puszta, Bajna). Bár a kutatások elsõdleges
célja sokszor a kõszén volt, és a bauxitkutatás szem-
pontjai csak a második helyre szorultak, általában még-
is mindkét nyersanyag szerepelt a mérések céljai között.
A kutatási cél csak ritkán szûkült le egy nyersanyagra (pl.
kis mélységû bauxittestek kutatása a BKV megbízásából,
vagy bányageofizika a TSZV megrendelésére). E két
"alaptelep jellegû" nyersanyag geofizikai kutatását azért
is célszerû együtt tárgyalni, mert az alkalmazható mód-
szerek nagy része azonos.

A következõkben a felszíni geofizikai kutatás történe-
térõl számolunk be. A felszíni geofizika és a lyukgeofizi-
ka határozottan elkülönült az ELGI kutatási gyakorlatá-
ban szervezetileg is és a földtani kutatásban betöltött
szerepe alapján is. Míg a felszíni geofizikai kutatások a
földtani térképezéshez kapcsolódtak, és a fúrások tele-
pítését készítették elõ; a fúrólyukakban végzett geofizi-

kai mérések a fúrások geológiai értékelését, ellenõrzését
szolgálták. A karotázs mérések adatait a felszíni geofizi-
kai mérések értelmezéséhez is felhasználtuk, ezek alap-
ján ellenõriztük a földtani képzõdmények geofizikai pa-
ramétereit. A térség felszíni geofizikai kutatását kizáró-
lag az ELGI végezte, lyukgeofizikai vizsgálatot több más
vállalat is végzett. Ezért más szerzõk hivatottak megírni
a Gerecse délkeleti elõterében végzett karotázs méré-
sek történetét.  

A geofizikai mérések elsõsorban a fúrások telepítésé-
vel hasznosultak. Legfontosabb eredményként értékel-
tük, ha méréseink alapján sok és nyersanyagra eredmé-
nyes fúrás mélyült. Ezzel azonban nem fejezõdött be a
geofizika szerepe: felhasználásra kerültek a fúrások kö-
zötti interpolációnál, a földtani szintek követésénél, a
tektonikai elemek kijelölésénél. Ma az eredmények az
Országos Földtani és Geofizikai Adattárban kéziratos je-
lentések, vagy – bizonyos módszerek esetében – alap-
adatként is fellelhetõk. Az ELGI idõszakos adatszolgál-
tatásokat készített fúrástelepítéshez, mérési eredmé-
nyeit évente jelentésben foglalta össze, mûködési jelen-
téseiben rendszeresen beszámolt az elvégzett kutatá-
sok mennyiségi teljesítésérõl, nyomtatott évi jelentése-
iben a sikerként elkönyvelt eredményeit ismertette.

Szakmai szempontok alapján sikeresnek tartjuk az el-
végzett geofizikai kutatásokat. E siker alapja a konkrét
feladathoz, a földtani szituációhoz megválasztott geofi-
zikai módszeregyüttes, a geológusok és geofizikusok
összehangolt munkája és a kutatócsoport 25 éven ke-
resztül (szinte) változatlan személyi összetétele volt.

Az e térségre alapozott eocén program mégsem való-
sult meg; a szén, bauxit és víz termelésére ünnepélye-
sen megnyitott nagyegyházai ikerbányát, majd a mányi
bányát "nem várt geológiai nehézségek" miatt bezárták
és a megkutatott bauxitvagyon döntõ része is a föld
alatt maradt. A megkutatott ásványvagyon kitermelésé-
nek elmaradásához a kutatási eredményeket figyelmen
kívül hagyó, erõltetett bányanyitások, a környezetvédel-
mi elvárások elõtérbe kerülése és a "népgazdaság"
nyersanyagigényének visszaesése vezetett. A mából
visszatekintve a kutatásban résztvevõknek is el kell fo-
gadniuk: jó, hogy a megismert nyersanyagok kitermelés-
re már nem került sor. A megszerzett ismereteket azon-
ban igyekszünk megõrizni, bízva abban, hogy a jövõ
szakemberei még hasznosíthatják azokat.

A terület bauxitkutatásával, a földtani megismerés fo-
lyamatával Tóth Álmos cikke (A Bicskei-öböl /Gerecse-
DK/ bauxit-története 1987-ig) foglalkozik. Az általa kivá-
lasztott kutatási lépések és a jelen cikkben felidézett
események nem mindig azonosak, a hangsúlyok is gyak-
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ran eltérõek. A szubjektív okok mellett eben az is közre-
játszik, hogy a geofizika szerepe a földtani megismerés
elején és a medence-típusú területeken jelentõs, míg a
bauxitkutatás legfontosabb eseményei a (már korábban
fúrásokkal kutatott) nagyegyházai medencében és an-
nak kibúvásokkal tagolt környezetében történtek.

Volt idõ a '70-es évek végén, amikor az ELGI igen je-
lentõs erõket irányított a térség kutatására. Ez a mérõ
és feldolgozó kapacitásának 20%-át is meghaladta. Szá-
mos kutató munkája biztosította az eredményeket.
Szándékom: pontosan idézni egykori írásaikból, nevüket
felsorolni. Azonban ez a felsorolás szándékom ellenére
nem lesz teljes. A méltatlanul kimaradtak elnézését ké-
rem. – Mindenki elõtt az ELGI igazgatójának, Müller Pál-
nak nevét kell megemlítenünk. Õ a kutatások vezetésé-
ben természetesen nem vett részt, de korai "manager"
szemléletével, az eredményeket megkövetelõ és a sike-
reket díjazó irányításával meghatározó szerepe volt az
ELGI minden tevékenységében.

GEOFIZIKAI MODELL

Geofizikai szempontból az eocén kõszenet és a bau-
xitot "alaptelep jellegû"-nek nevezhetjük. Az alaptelep
jellegen azt értjük, hogy ezek a szilárd ásványi nyers-
anyagok az elsõrendû geofizikai határfelületet jelentõ
triász idõszaki mészkõ, dolomit felszínének közelében,
annak bemélyedéseiben találhatók. Az alaphegységnek
ezek a negatív formaelemei alkották e nyersanyagok
képzõdésének helyét, és bizonyos védelmet nyújtottak
a késõbbi idõkben végbement lepusztulási folyamatok-
kal szemben. Tehát a geofizikai mérések elsõdleges fel-
adata a triász idõszaki képzõdmények felszínének, szer-
kezetének térképezése.

Az elõzõekben vázolt, leegyszerûsített modellt azon-
ban számos – részben csak a kutatás késõbbi szakaszá-
ban megismert – földtani tényezõ bonyolítja.

A kõszén- és bauxitkutatáshoz megalkotott geofizikai
modell jellemzõ paramétereit táblázatban foglaltuk ösz-
sze. A szeizmikus intervallum sebesség meghatározásá-
hoz a Mány K - Zsámbék területen 5 db fúrásban végez-

tünk szeizmokarotázs mérést. A fajlagos ellenállásérté-
kek vertikális elektromos szondázások és karotázs ellen-
állásszelvények elemzésén alapulnak. A sûrûségértéke-
ket egyrészt a gravitációs mérések értelmezése alapján
becsültük, másrészt azok labormérések eredményei. (1.
táblázat)

Megjegyzések az 1. táblázat értékeihez:
A miocén kõzetek közül a felszínközelben elhelyezke-

dõ szarmata mészkövet kiugróan magas fizikai paramé-
terek jellemzik (fajlagos ellenállása: 200-1000 ohmm,
sûrûsége: 2400 kg/m3). A szarmata rétegeknek "elektro-
mos árnyékoló" hatását a kutatások kezdetén felismer-
tük, ezt követõen már értelmezési problémát nem jelen-
tett. Az alatta elhelyezkedõ vastag és jól vezetõ
oligocén összlet biztosította a nagyellenállású meden-
cealjzat valós mélységének meghatározását. 

A széntelepes összlet eocén fedõrétegei gyakran
mészköves kifejlõdésûek, e rétegösszlet fajlagos ellenál-
lása elérheti az 1000 ohmm-t is. Ebben az esetben az
elektromos mérések az eocén mészkõ felszínét adják,
míg a szeizmika a triász felszínét követi. A két módszer
eltérõ eredményébõl az eocén képzõdmények jelenlété-
re következtethetünk. Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy bizonyos esetekben a tömör eocén mészkövek el-
sõrendû szeizmikus szintként jelentkezhetnek (például a
nagyegyházai medencében).  

A szénpadok sûrûsége átlagosan 1400 kg/m3, ellenál-
lása 150-300 ohmm. A közbetelepült rétegek sûrûsége a
labormérések szerint 2000 kg/m3 érték fölé is nõhet, el-
lenállása pedig 10 ohmm (agyag) és 1500 ohmm (mész-
kõ) között változhat. A 20-30 méteres összvastagságot
is elérõ szénpadok jelentõs tömeghiányukból adódóan
– települési mélységüktõl függõen – graviméterrel ki-
mérhetõ anomáliát okozhatnak.

A bauxitok közepes ellenállásúak; az áthalmozott,
gyengébb minõségûek ellenállása esik az alacsonyabb
tartományba. A bauxitok sûrûsége, sebessége becsült
érték.

A dolomittörmelék több rétegtani helyzetben is elõ-
fordulhat. Geofizikai szempontból a következõket emel-
jük ki. A helyben maradt törmelék felett lehet bauxitte-
lep. A bauxitot áthalmozott dolomittörmelék boríthatja.

1. táblázat.
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Ez a két, törmelékes kõzet szemrevé-
telezés alapján is nehezen különböz-
tethetõ meg és fizikai paramétereik is
hasonlóak. Legnagyobb vastagságban
a nagyegyházai medencében ismer-
tek, de elõfordulási területük megsza-
kításokkal kiterjed a csordakúti, mányi
és zsámbéki medencékre is. A mányi
medencében ismertté vált a dolomit-
törmeléknek egy harmadik szintje is a
széntelepes összlet fedõjében (lásd a
következõ fejezetben: Mány-33 fúrás).  

A triász idõszaki karni márga homo-
gén, nagyvastagságú kifejlõdés esetén
igen jól vezetõ kõzet (15-20 ohmm),
de gyakran tartalmaz mészkõ közbe-
településeket. Fel nem ismerve a már-
gás kifejlõdést, a geoelektromos mód-
szerek értelmezésénél földtani szintet
téveszthetünk: a karni márga jelentõs
részét a fedõösszlethez (oligocén ré-
tegekhez) sorolhatjuk. A szinttévesz-
tés szeizmikus mérések alkalmazásá-
val elkerülhetõ; erre azonban a fel-
színközeli bauxittelepek kutatásánál
általában nem került sor.

A Gerecse délkeleti elõtere földtani
megismerésének történetét jól tagolja
az eocén program idõszaka. A hazai
szénkutatás ezideig utolsó fellángolá-
sa idejére a terület földtani elõkutatá-
sa megtörtént, fúrások igazolták a
szén és bauxit elõfordulási lehetõsé-
gét, a geofizikai mérések alapján további nyersanyagku-
tató fúrások tervezése kezdõdhetett. A fúrásos kutatás-
ra ritkán látott lehetõség nyílt meg, amit a költségvetés
az eocén program keretében biztosított a bányanyitá-
sok és – rekonstrukciók mellett. Az 1983-ban összeállí-
tott bauxit elõkutatási programnak pedig alapjául szol-
gáltak – többek között – az eocén program keretében
megvalósított fúrások is.

KOMPLEX GEOFIZIKAI KUTATÁS AZ EOCÉN
PROGRAM ELÕTT

A Dunántúli-középhegység rendszeres, komplex geo-
fizikai kutatása 1965-ben kezdõdött. A peremi és belsõ
medencékre kiterjedõ programot az ország nyersanyag-
igénye indokolta. Szolgálni kívánta a szén-, bauxit-,
mangán- és minden egyéb bányászati szervezet igényét.
A geofizikai mérések tervezésében és értelmezésében a
geológusok közremûködését a MÁFI biztosította, a köz-
remûködõ geológusok vezetõje Jámbor Áron volt, a ge-
recsei földtani kutatásokat Gidai László vezette.

A geofizikai mérések közvetlen célja a "fõleg triász, de
esetleg kristályos paleozóos medencealjzat" kutatása,
mert "a medencealjzat domborzatának meghatározása
támpontot nyújt a rajta települõ ásványi nyersanyagte-
lep képzõdési, illetve fennmaradási esélyeinek megítélé-

sére, a fúrások helyes tervezésére, és tájékoztat, hogy a
kutatott telep nem a mûrevalóság mélységi határa alatt
fekszik-e?" (Szabadváry L. 1966). A kutatás méretaránya
kezdetben 1:100 000-es volt, amely a '70-es években
1:25 000-esre bõvült a térképezõ módszerek bevezeté-
sével. (Adott méretarányban megkutatottnak tekinthet-
jük a területet, ha a térkép minden négyzetcentiméteré-
re egy mérési pont esik.)

Kezdetben vertikális elektromos szondázásokat vé-
geztünk a bicskei medence északi részén (1. ábra). A kö-
vetkezõ évben a méréseket szeizmikus refrakciós szel-
vényekkel és az országos hálózatban mért gravitációs és
mágneses mérések értékelésével egészítettük ki (2. áb-
ra).

A kutatásnak ez a kétéves elsõ szakasza a következõ
eredményekkel zárult:
�a triász idõszaki képzõdmények felszínét kedvezõ

földtani-geofizikai felépítés esetén (a kedvezõtlen fel-
építésre példákat a következõ pontokban adunk)
mind a szeizmikus, mind a geoelektromos mérések-
bõl elfogadható hibával (fúrási adatokkal összeha-
sonlítva: ±10%) meg lehetett határozni;

�a dolomit felsõ része gyakran mállott, porló dolomit,
amiben a szeizmikus refrakciós hullám elmerül; ebben
az esetben a szeizmika a valódinál (és a geoelektro-
mos mérésekbõl meghatározhatónál) nagyobb mély-
séget ad;

1. ábra.
A triász idõszaki képzõdmények mélysége

geoelektromos mérések alapján
(ELGI 1966. évi jelentése)
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�a geoelektromos mérések a vastag (a települési mély-
ségének 20%-át elérõ) és mészköves kifejlõdésû eo-
cén rétegek felett azok felszínét képezik le nagyellen-
állású szintként; ebben az esetben a két módszer el-
térésébõl eocén rétegek jelenlétére következtethe-
tünk;

�a geofizikai mérések alapján felismerhetõvé vált az
ÉÉNy-DDK csapású harántvetõk rendszere, amely
több száz méteres elvetési magassággal aszimmetri-
kus árkok (és gerincek) rendszerét hozta létre;

�a geofizikai mérések értékelése azonban ekkor még
nem terjedtek ki a különbözõ irányú vetõk eltérõ ko-
rának vizsgálatára;

�a kutatásnak ebben a szakaszában a geofizikai méré-
sek sûrûsége még túl kicsi volt, a késõbbiekben
nyersanyagra produktív részmedencék felismerése el-
maradt.
A terület egy részén a késõbbiekben ismertté vált az

eocénnek olyan alveolinás, miliolinás mészkõösszle-
téhez kapcsolódó – triász dolomit alpanyagú – áthalmo-
zott törmelékes összlete, amelyben néhány fúrást (pl.
Csabdi-7, -20) leállítottak, kõzetét triászidõszaki kép-
zõdménynek vélve. Ezek a fúrások nem érték el az áthal-
mozott törmelék alatt a széntelepes összletet, amelyet
elõször az itt mélyített Mány-33 fúrás mutatott ki.
Az 1966-ban mért MáR-2 szeizmikus refrakciós szelvény
az eocén mészkõben leállított fúrásokhoz (pontosab-
ban az eocén mészkõ felszínéhez) képest 156 méterrel
nagyobb mélységet jelzett, de 3%-os pontossággal meg-
adta a fúrásban haránttolt triász dolomit (?) felszínét
(Hoffer E. et al. 1972).

A geofizikai mérések vezetõi ebben
az idõszakban: Szabadváry László,
Lányi János, Nyitrai Tibor és Trenka
Sándorné.  

A geofizikai kutatások 1970-ben in-
dultak újra. Elõször a Héreg-tarjáni
medence komplex geofizikai kutatá-
sára került sor. A területen részletes
gravitációs méréseket végeztünk.
A mérési adatokat a középhegységi
kutatások során elsõízben számítógé-
pen dolgoztuk fel. A gravitációs tér-
kép alapján értelmezett szerkezeti vo-
nalakhoz igazított szelvényhálózat-
ban szeizmikus refrakciós méréseket
és vertikális elektromos szondázáso-
kat végeztünk. Ez a geofizikai módsz-
eregyüttes (komplex geofizika) sike-
resnek bizonyult, a tektonizált, blok-
kokra tagolt földtani egységeket álta-
lában valósághûen, oldalhatásoktól
mentesen sikerült meghatározni.
A komplex szelvények földtani értel-
mezésénél törekedtünk az eocén
elõtti és az eocén utáni vetõk megkü-
lönböztetésére. A geofizikai elõkészí-
tés után telepített kutatófúrások iga-
zolták, hogy az eocén szénrétegek
mûrevaló kifejlõdésben megtalálhatók

a medencében. A szelvény- és a ponthálózat sûrûsége
azonban még nem felelt meg az 1:25 000-es méretarány-
nak, a néhány km2 területnél kisebb méretû blokkok még
ismeretlenek maradhattak. A módszeregyüttes kialakítá-
sát Szabadváry László és Ráner Géza irányította.

A Csordakút, Mány, Bajna és Tarján határolta terüle-
ten hasonló módszeregyüttessel folytatódott a kutatás
(1972-73. évek) azzal a különbséggel, hogy a gravitációs
mérések szerepét a potenciáltérképezés vette át. A vi-
szonylag kisebb kutatási mélységnek és a sûrûbb pont-
hálózatban végzett potenciáltérképezésnek megfelelõ-
en itt a mérések már valóban elérték az 1:25 000-es mé-
retarányt.

Nagyegyháza és Óbarok között geoelektromos méré-
seket végeztünk 1974-ben. A mányi és a bajnai meden-
ce kutatására – a korábbiakhoz hasonló módszerekkel –
1975-ben került sor. A mérések tervezésénél és értéke-
lésénél elsõrendû szempont volt annak felderítése, hogy
a korábbi kutatások során nem maradt-e ismeretlenül
nyersanyagra reményteljes részmedence. Ilyen részme-
dencét sikerült kimutatni gravitációs mérések alapján a
mányi szénmedence és Zsámbék között (3. ábra, fúrá-
sos kutatásra javasolt terület). A fúrásos kutatás az eo-
cén program keretében valósult meg (Mány I/a akna).

A 3. ábra alsófelén bemutatott Zsé-13 szelvény példa
arra a törekvésünkre, amely során a triász idõszaki és
annál idõsebb képzõdmények belsõ szerkezetét vizsgál-
tuk. E vizsgálat célja: földtani-geofizikai adatok biztosí-
tása a bányászati karsztvízemelés hatásának modellezé-
séhez. Speciális lövési rendszerben végzett szeizmikus
refrakciós mérésekkel sikerült kimutatni a triász képzõd-

2. ábra.
A bicskei medence nagysûrûségû aljzatának domborzati

képe (ELGI 1967. évi jelentése)
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mények alatt (azokon belül?) egy közel 6000m/s határ-
sebességû felületet. E szint földtani azonosítása azon-
ban nem történt meg; sebessége alapján paleozóos
képzõdmény felszíne lehetne, de ennek ellentmond vi-
szonylag kis mélysége (Zsámbéknál, a ladini dolomit ki-
búvás alatt 600 méter).

Bauxitkutatás szempontjából kiemelt fontosságú az
(eocén széntelepes összlet alatt elhelyezkedõ) áthalmo-
zott, illetve helybemaradt dolomittörmelék megkülön-
böztetése. Ipari jelentõségû bauxit települhet az áthal-
mozott törmelék alatt. Szeizmikus refrakciós és reflexi-
ós méréseket végeztünk a nagyegyházai medencében a
feladat megoldására (Hoffer E. et al. 1973.). Majkuth Ta-
más és Ráner Géza vizsgálatai alapján a következõk ál-

lapíthatók meg. A széntele-
pes összlet alatt – bizonyos
területeken – még további
reflektáló felület is kijelölhe-
tõ. Ilyen szint mutatható ki
például a NaR-5 reflexiós
szelvényen a Nagyegyháza-
38 fúrás környékén. Elfo-
gadva a fúrás földtani réteg-
sorát a következõ földtani
modell adható: a reflexiós
mérések a széntelepes
összlet feküjét annak fizikai
paraméterei szerint tagol-
ják. Ez a tagolás azonban
nem választja szét az áthal-
mozott dolomittörmeléket
(magminták alapján legfel-
jebb néhányszor 10 méter
vastagságú) és a helyben
maradt törmelékes dolomi-
tot (reflexiós mérések sze-
rint kb. 200 méter vastagsá-
gú). – Fábiáncsics László a
nagyegyházai szén-, bauxit-

és vízföldtani kutatásokról készített összefoglaló jelen-
tésben (Gerber P. et al. 1976) még további vizsgálatot
tart szükségesnek a kérdés eldöntésére. "A szeizmikus
szelvények alapján több esetben el lehetett dönteni,
hogy (a korábban mélyült fúrások) áthalmozott összlet-
ben állhattak meg. Nem tisztázott viszont a jelentés le-
zárásáig a NaR-5 által megállapított eocénnél idõsebb
árokszerû szerkezet jelenléte." 

A 4. ábra jól szemlélteti a különbözõ módszerekhez tar-
tozó különbözõ területi felbontást. Míg a komplex szel-
vényhálózat (helyszínrajz) sûrûsége csak M = 1:100 000-
nek felel meg, addig a potenciáltérképezés (S-sel jelöl-
ve) 100 méteres, azaz M = 1:10 000-nek megfelelõ fel-
bontást biztosít.

3. ábra. A Zsámbék környékén végzett mérések eredménye
1. kõszenet harántoló fúrás, 2. bauxitot harántolt fúrás, 3. meddõ fúrás, 4. fúrásos kutatásra javasolt
terület

4. ábra. Komplex geofizikai mérések Somlyóvár és Bajna környékén (ELGI 1975. évi jelentése)
S = vezetõképesség térkép Tarjántól D-re Somlyóvár környékén
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1976-ban a geofizikai méréseket a megismert nyers-
anyag-elõfordulásoktól távol; Epöl, Dág, Szomor térsé-
gében végeztük. A következõ évben a terepi kutatások
szüneteltek. A '70-es években a komplex geofizikai ku-
tatást Szabadváry László és Ráner Géza irányítása mel-
lett Majkuth Tamás, Nyitrai Tibor, Pintér Anna és
Rezessy Géza vezette.

URALKODÓ SZÉNBÁNYÁSZATI IGÉNYEK
AZ EOCÉN PROGRAM SORÁN

1977-re elkészült a geofizikai méréseknek egy olyan
hálózata (összesen 200 km szelvény), amely alapján a
harmadidõszaki medencealjzat 1:25 000-es méretarány-
ban megszerkeszthetõ volt. Ennek összeállításához jó
segítséget nyújtott a már korábban elkészült gravitációs
maradék-anomália térkép. Körülhatárolhatóvá váltak a
legalább 1-2 km2 kiterjedésû süllyedékek, magasrögök
és a közbülsõ blokkok. Az ELGI és a MÁFI 1977 júliusá-
ban a KFH megbízása alapján fúrásjavaslatot állított
össze, amelynek célja az ismeretlen földtani felépítésû,
szénre, vagy bauxitra reményteljesnek ítélt szerkezetek
azonosítása. A fúrásjavaslat Epöl, Nagysáp, Bajna,
Héreg, Tarján, Tükröspuszta, Mány és Zsámbék terüle-
tére terjedt ki. A Technoexport Szovjet Geológiai Expe-
díció, a BKV és az Országos Földtani Kutató és Fúró Vál-
lalat a fúrások lemélyítését 1978 tavaszán kezdte el. A
fúrásos kutatással egyidõben a terület geofizikai kutatá-
sa is jelentõsen bõvült.

Az 1981. április elsejéig végzett kutatásokat összegzõ
kutatási jelentés (készült a Dorogi Szénbányák Tervezõ
Iroda (továbbiakban: DSZTI) fõvállalkozásában) össze-
foglalójában a szerzõk a következõket emelik ki: "Az
1978-81. között folytatott komplex földtani kutatás
mind szervezeti, mind pedig kutatási módszerében új-
szerû volt. Újszerûségét az jelentette, hogy a területen
együtt dolgozó geológus és geofizikus szakemberek

egymás eredményeinek ismeretében folyamatos, közös
kiértékelõ tevékenységet végeztek, ezzel a továbbkuta-
tási javaslatokat – a komplex kiértékelés alapján – az
eddigieknél megalapozottabban, tehát megbízhatóbban
tudják meghatározni. Elõnye volt a rendszernek, hogy a
kutatás tervezését irányítását, a fúrási anyag földtani és
mûszaki ellenõrzését, terepi feldolgozását és értékelé-
sét összehangoltan, azonos szakemberek végezték. Vé-
gül ugyanezen szakembercsoport kapott lehetõséget a
kutatási eredmények kiértékelésére, a zárójelentés elké-
szítésére is." A szakembereknek ebben a csoportjában a
MÁFI, a DSZTI munkatársai vettek részt a földtani kuta-
tásban, a geofizikai munkákat az ELGI részérõl
dr Szabadváry László, Rezessy Géza, Majkuth Tamás,
Bagi Róbert és Richter János (utóbbi a számítógépes fel-
dolgozást) végezte. A kutatási zárójelentés készítõi a
"tektonikai munkabizottság" tagjai voltak. A bizottságot
Dr Végh Sándorné egyetemi tanár vezette, a KFH részé-
rõl a koordinációt Dr Szabó Nándor biztosította, tagjai
voltak: Majkuth Tamás és Rezessy Géza az ELGI, Baross
Gábor a BKV, Sass Endre a TSZV és Muntyán István a
DSZTI részérõl.

A kutatás területét a szénbányászat igénye határozta
meg. Tartalmazta a tarjáni medencét (igazolt szénelõfor-
dulás), Zsámbék környékét (a mányi szénmezõ lehetsé-
ges folytatása), Bajna környékét (DSZTI érdekeltségi te-
rülete); de nem tartalmazta a kõszénre megkutatott
nagyegyházai, csordakúti és mányi medencét, valamint
az ettõl délre esõ területeket (eocén képzõdmények hi-
ánya). A kutatás fázisokra történõ szakaszolása is a
szénkutatás igénye szerint történt. A kutatási zárójelen-
tés lezárásakor a barnakõszén vagyon ismertségi szintje
elõzetes fázist ért el a Mány K - Zsámbék területen és
felderítõ fázist a Tarján - Héreg, Bajna és Tükrös-puszta
területeken. Bauxitra a kutatás minden területrészen
csak elõzetes fázist ért el.

A geofizikai méréseket a mérési pontok vagy szelvé-
nyek sûrûsége szerint sorolhatjuk kutatási fázisokba.

5. ábra.  Zsámbék-77 reflexiós migrált mélységszelvény (ELGI 1979. évi jelentése)
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A térképi ábrázolás lehetõségeihez igazodva, a geofizi-
kai kutatás gyakorlata szerint adott méretarányban
megkutatottnak tekinthetünk egy területet, ha a térkép
minden négyzetcentiméterére legalább egy mérési pont
esik. Ezeknek a mérési pontoknak azonban egymástól
függetleneknek kell lenniük. Például 300 méteres kuta-
tási mélység esetén a 150 méteres gravitációs mérési
hálózat az optimális, ennek a mérési hálózatnak sûríté-
se új földtani információt már nem ad. Tekintettel arra,
hogy a kutatásra érdemes vízszintes telepméret szénte-
lepek esetében kilométer nagyságrendû, bauxit eseté-
ben azonban száz méter alatt is maradhat, a különbözõ
nyersanyagok azonos fázisban történõ kutatásához kü-
lönbözõ méretarányú, más és más geofizikai módszere-
gyüttes kialakítása szükséges.

Az elõzõek értelmében mondhatjuk, hogy a Gerecse
délkeleti elõterének geofizikai kutatása 1977 közepén
1:25 000-es méretarányban befejezõdött. A geofizikai
elõkészítés megfelelt a felderítõ szintû barnakõszén-ku-
tatás fúrásainak telepítéséhez, de nem érte el azt a fel-
bontást, ami egy néhányszor száz méteres bauxittest
felderítéséhez szükséges.

A fúrásos kutatás alapját az 1977 júliusában elkészült
kutatási javaslat képezte. A javasolt idõütemezésnek és
a rendelkezésre álló fúrási kapacitásnak megfelelõen a
soron következõ fúrások helyének pontosítására új mé-
réseket végeztünk, vagy a régebbi méréseket újraértel-
meztük. Ezek után került sor a fúrás terepi kitûzésére,
amit általában az ELGI képviselõje végzett. A fúrás he-

lyének módosításáról, ha az szük-
ségessé vált, a KFH képviselõjének
vezetésével a tektonikai szakbi-
zottság döntött.

Már 1978-ban lemélyült a Má-
174 és -179 számú fúrás a 3. ábra
szerint javasolt területen. E fúrá-
sok az eocén szenet közel 30 mé-
teres összvastagságban harán-
tolták. Az eredmények növelték a
geofizika jóhírét, ezzel együtt nõtt
irányunkban az elvárás is. A követ-
kezõ években a geoelektromos és
szeizmikus módszerek széles kö-
rét alkalmazva kiegészítõ mérése-
ket végeztünk a fúrások kitûzésé-
hez. A vetõzónák elkerülése érde-
kében a nagyobb mélységû terüle-
teken reflexiós méréseket is vé-
geztünk (5. ábra), a kisebb mélysé-
gek vizsgálatára multifrekvenciás
elektromágneses szondázásokból
álló szelvényeket mértünk. A roha-
mosan növõ földtani-geofizikai in-
formációk egységes kezelésére be-
vezettünk egy kutatási irányítási
rendszert, amelynek futását a te-
repi körülmények között is mûkö-
dõképes HP-9845S asztali számí-
tógép biztosította. A program-
rendszer együtt kezelte az ellenõr-

zött és jóváhagyott fúrási adatokat (6. ábra) és a földta-
nilag értelmezett geofizikai méréseket (7. ábra). A számí-
tógépes rendszer kialakítását Gosztonyi László, annak
gerecsei alkalmazását Richter János végezte.

Részvételünk az eocén programban az ELGI terepi
mérõ és feldolgozó kapacitásának, szakember állomá-
nyának jelentõs koncentrálását kívánta meg. Erõfeszíté-
seink eredményességét a "Gerecse DK-i elõterének ku-
tatási jelentése" (DSZTI Dorog, 1982.) bizonyítja: három
év alatt 420 fúrás telepítését alapoztuk meg, ezek felét
(210 darabot) geofizikai szelvényre tûztük ki. A fúrások
tervezéséhez megadott mélységadatok relatív hibája
±16%-nak bizonyult. Barnakõszénre produktív volt a fú-
rások 79-%-a (332 darab), a kutatott 152 km2 -bõl a pro-
duktív terület nagysága 19, 1 km2, a megkutatott mûre-
való ipari vagyon 113,83 millió tonna.

Az 1978-82. közötti idõszak utolsó két évében fellen-
dült a bauxitkutatás is, nagyobbrészt költségvetésbõl fi-
nanszírozva, kisebb részben a TSZV megbízása alapján.
Egyenáramú és elektromágneses módszereket alkal-
maztunk (8. ábra). A méréseket Csordakút, Szárújtelep,
Tornyó és Tükröspuszta környezetében, Farkas István
vezetésével végeztük.A bauxitra vonatkozó célkitûzést
nem sikerült teljesíteni. Ipari vagyont nem határoztunk
meg, a területre vonatkozó bauxitföldtani ismeretek to-
vábbra is az elõkutatás szintjén maradtak. Bár az elõzõ-
ekben hivatkozott jelentés szerzõi között a BKV is kép-
viselte magát, az öt kötetes dokumentáció bauxitkuta-
tási eredményeket nem ismertet. Ezek az új ismeretek a

6. ábra.
Kutatási irányítási rendszer, fúrási adatlap (ELGI 1979. évi jelentése)
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fúrásokban feltárt bauxitindikációk (elsõsorban Tükrös-
puszta környékén), a fekü- és fedõképzõdmények elter-
jedése és ezek mélysége lehetett volna.

RÉSZVÉTEL A PROGNOSZTIKUS
BAUXITKUTATÁSBAN

A MÁFI és az ELGI 1980-ban "Bauxit elõkutatási és
prognózis program"-ot állított össze, amelyben az eo-
cén program területét bauxitra reményteljesnek ítélték.
Tóth Álmos, Farkas István és Bernhardt Barna 1983-ban
elkészítette a Gerecse hegység DK-i elõterének bauxit
elõkutatási programját az Epöl - Bajna - Héreg - Tornyó
- Felsõgalla - Szár - Óbarok - Csabdi - Zsámbék - Som-
odor-puszta - Máriahalom - Sárisáp területre. Így a bau-
xitkutatás az eocén program területén nyugati és déli
irányban jelentõsen túlterjedve tervbe vette a triász ki-
búvásokkal tagolt Somlyóvár, Tornyó, Felsõgalla, Szár
és Vázsonypuszta területek kutatását is.

A program célja a felderítõ bauxitkutatás elõkészítése
a legfontosabb bauxitföldtani adatok biztosításával, a
további kutatásra érdemes területek kijelölésével és
rangsorolásával. A kutatás ütemezését egyeztettük a
Magyar Alumíniumipari Tröszt-tel. Az iparági igény azok-
nak a részterületeknek kutatását helyezte elõre, ahol a
jó minõségû érc felszínközelben remélhetõ. A felszíni
geofizikai méréseket az ELGI végezte, a program bázis-
intézménye a MÁFI és vezetõje Tóth Álmos volt. Az elõ-
kutatási szinten eredményesen lezárt területeket a BKV-
nek adtuk át a kutatás folytatása céljából.

A geofizikai mérések tervezése és kivitelezése során a
következõ elveket alkalmaztuk:
�A program készítése idején – az addig végzett földta-

ni térképezés és nagyszámú fúrás értékelése alapján –

már meghatározható volt a bauxitos képzõdmények
lehetséges rétegtani helyzete, kifejlõdési típusa. A
program készítõi nyolc települési-kifejlõdési típust
határoztak meg; egy-egy típushoz hozzárendelve a
várható elterjedési területet is. Az egyes típusokat a
bauxittest meghatározott alakjával, méretével, továb-
bá fekü- és fedõképzõdményével jellemezték. Ezek a
típusok elõfordulási helyük szerint a következõk:
nagyegyházai, tükrösi, somlyóvári, vázsonypusztai-
szári, tarjáni, sereshegyi, felsõgallai és zsámbéki típus
(Tóth Á.).

�A mintegy 300 km2 területet bauxitföldtani szem-
pontok (elõfordulási típus, perspsektívitás stb.) sze-
rint részterületekre osztottuk. A kutatást a leginkább
reményteljes egységeken kezdtük el. A már kimuta-
tott bauxit-elõfordulásoktól távolabbi területek vizs-
gálatát az 1990-es évekre ütemeztük.

�Egy-egy részterület kutatását két fázisban terveztük
végrehajtani. Mindkét fázisban a fúrástelepítés elõké-
szítéséhez geofizikai mérések is tartoztak.

�A geofizikai mérések célja azoknak a földtani szerke-
zeteknek megkeresése és térbeli leképezése, ame-
lyekben a bauxit képzõdhetett és meg is maradhatott.
Geofizikai módszerek és azok alkalmazási területe:

�VLF (alacsony frekvenciás rádióhullámmal végzett)
térképezés a triász kibúvások környezetében maxi-
mum 50 méteres mélységig, a kibúvásos területek ki-
terjesztése (maximum 5 méteres mélységig) és kizárá-
sa a további kutatásból;

�PM (egyenáramú potenciál) térképezés a fekü dom-
borzatának leképezésére az 50-200 méteres mélység-
tartományban;

��g (graviméteres, jelen esetben 100*100 méteres szi-
gorú hálózatban végzett) mérés a fekü domborzatának
leképezésére a 200 méternél mélyebb területeken;

7. ábra. Kutatási irányítási rendszer, földtani-geofizikai mélységtérkép (ELGI 1979. évi jelentése
1. fúrás jelével és térképezett határfelület t. sz. a. mélységével, 2. szelvény mentén meghatározott vetõ az elvetési magassággal, 3. szeizmikus-
geoelektromos szelvény, 4. mûút
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�FFG (egyenáramú, fúrólyukban elhelyezett tápelektró-
dával végzett felszíni potenciál-gradiens) térképezés
egyedi esetekben (pl. eocén mészkõ esetében);

�VESZ (egyenáramú vertikális elektromos szondázás) a
térképezõ módszerekkel kimutatott anomáliákhoz
tartozó mélységadatok meghatározására;  

�szeizmikus reflexiós szelvények a fedõösszlet tagolá-
sára (magasabb költsége és hosszabb feldolgozási
idõigénye miatt csak egy estben alkalmaztuk);

�MFS (Maxi-Probe berendezéssel végzett sokfrekvenci-
ás) elektromágneses szondázás a térképezõ módsze-
rekkel jelzett szerkezetek pontosabb leképezésére;

�TS (idõtartományban végzett elektromágneses szon-
dázás), szerepe az MFS mérésekéhez hasonló.
A kutatás legfontosabb eredménye: az elõkutatás si-

keres befejezése, a terület átadása a BKV részére a fel-
derítõ kutatás lefolytatása céljából. Ezt sikerült elérnünk
három-hat éven belül az elõkutatási részterületek egy-
harmadánál (lásd a táblázatot). Eredmény a földtani fel-
építés pontosabb meghatározása azokon a területeken
is, ahol a bauxitkutatás nem bizonyult eredményesnek.

Azonban a program – ezen belül a geofizika szerepé-
nek – két korlátjáról is említést kell tennünk:
�a '90-es évek elejére megváltozott gazdaságpolitika

az alumíniumiparnál is a nyersanyagigény visszaesé-
séhez vezetett, ennek következményeként a gerecsei
terület kutatása fokozatosan háttérbe szorult;

�a felszíni nyersanyag-elõfordulások esetében a fúrá-
sos kutatás viszonylag olcsón elvégezhetõ, a fedõ- és
feküképzõdmények sok esetben kibúvásban is tanul-
mányozhatók – ezeknek a teleptípusoknak kutatásá-
ban a geofizika súlya kisebb, mint a több száz, eset-
leg több ezer méter mélységû (szén-, Kõolaj- stb.) te-
lepek felderítésében.
Az elvégzett geofizikai mérések területi és idõbeli

megoszlását a 2. táblázatban foglaltuk össze.
Az avatott szemû olvasó több ésszerûtlenségre is fel-

figyelhet. Ezekre azonban találhatunk magyarázatot.
Például a szári területen – az elõkutatás keretében –
egyáltalán nem végeztünk geofizikai mérést. Ennek az
volt az oka, hogy a BKV, már az elõkutatás lezárása
elõtt, a bauxitra produktív fúrások környékén megkezd-

2. táblázat.
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te a felderítõ fúrásos kutatást. A kialakított gyakorlat
szerint (lásd Kakas K. írását) a fúrások geofizikai elõké-
szítését az ELGI végezte a BKV részére is. A BKV megbí-
zása alapján 1983 és 1990 között a Gerecse délkeleti
elõterében ezek a munkák jelentõs kapacitással folytak,
és elsõsorban Somlyóvár, Szár, Vázsonypuszta,
Tükrösmajor kismélységû területeit fedték le. Az ELGI
hasonló feladatot látott el a csordakúti bauxitlencsék
felderítésében és lehatárolásában a TSZV megbízása
alapján.

A földtani kutatásban jártas olvasó furcsállhatja azt is,
hogy a felsõgallai területen a bauxit elõkutatását nyolc
évre elhúzva végeztük. Még ennél is kevésbé érthetõ,
hogy miért kellet a hatodik évben visszatérni a kutatás
elsõ szakaszában szokásos gravitációs mérésekhez. En-
nek magyarázatául két tény szolgálhat. Az ipar elsõsor-

ban a kismélységû nyersanyagvagyon felderítését igé-
nyelte, ezért a kutatások a kibúvások környezetébõl in-
dultak. A '80-as évek második felében azonban már tud-
ni lehetett, hogy a térségben csak Csordakút, Tükrös és
Szár környékén lehet bauxitbányászat. Ezért fontosnak
tartottuk, hogy az adott pénzügyi kereten belül az elõ-
kutatásra kijelölt teljes területrõl, térben összefüggõen
földtani – jelen esetben geofizikai – információkkal ren-
delkezzünk.

A '80-as évek geofizikai kutatásait Bodrogi Marilla
(Körtvélyespuszta, Felsõgalla), Farkas István (Tükrös-
major, Csordakút, Bajna, Epöl), Pataki Nóra (Bajna,
Epöl), Szilasi György (Szár, Vázsonypuszta, Körtvélyes-
puszta, Szomor, Alsóörspuszta), Szörényi Zoltán (Szár,
Vázsonypuszta, Körtvélyespuszta, Alsóörspuszta) és
Vértesy László (Felsõgalla, Tornyópuszta, Bajna, Epöl)
vezette. Tóth Álmos, majd Knauer József irányította a
MÁFI részérõl a kutatásokat.

A rendszeres geofizikai kutatások 1990 végén meg-
szûntek a Gerecse délkeleti elõterében. Mára a mélymû-
velésû szénbányák is bezártak, már csak felszíni bauxit-
bányászat folyik. A térségben azonban jelentõs mennyi-
ségû megkutatott ásványvagyon maradt vissza. Partényi
Zoltán ezeket táblázatos formában összesítette a Ma-
gyar Geológiai Szolgálat országos ásványvagyon nyil-
vántartás 2005. január 1.-i állapota szerint.

Megkutatott eocén korú kõszén maradt Bajna, Csor-
dakút, Gyermely, Héreg, Mány, Nagyegyháza, Tarján,
Tükröspuszta és Zsámbék térségében (3. táblázat):

Megkutatott bauxit maradt Csordakút, Gyermely,
Mány, Mesterberek, Nagyegyháza, Óbarok, Somlyóvár,
Szár, Szomor, Tükröspuszta, Újbarok és Vázsonypuszta
területén (4. táblázat):

8. ábra. Elektromágneses frekvenciaszondázási szelvény a Tü-12 fúráson keresztül (ELGI 1982. évi jelentése)
1. eocén széntelepes összlet, 2. bauxit, 3-4. oligocén homokos-márgás összlet, 5. felsõ-triász fõdolomit

3. táblázat.

4. táblázat.



KÉTELYEK ÉS AJÁNLÁSOK

A jelen összefoglalás 25 év távlatából készült. Alapjá-
ul kéziratok, éves jelentések és saját emlékek szolgáltak.
Nem tudom nyújthat-e bármilyen tanulságot, iránymu-
tatást a jövõ nemzedékének; csak azt tudom, hogy ilyen
emlékekkel támogatva már kevesen írhatták volna meg.

A földtani, geofizikai adattárakban járva leginkább
nyugdíjas kollégákkal találkozom. Õk azok, akik archív
adatok alapján, de szakmai emlékeiket is hasznosítva
igyekeznek az aktuális kérdésekre válaszolni. A fiatal
szakembereknek már kezükbe sem vesznek olyan ada-
tokat, amelyek nincsenek adatbázisba rendezve. Nem
lehet azonban minden ismeretet táblázatba foglalni. Ki
tudja, hogy a megbízásokból (közpénzbõl) készült adat-
bázisoknak hány százaléka kerül tényleges felhasználás-
ra? Miért nem hasznosul ezeknek a befektetéseknek a
jelentõs része?

A mai rohanó világban elvesznek a (nem is olyan) rég-
múltban szerzett tapasztalatok. Házat építünk a régen
vízjárta területre, bár az csak idõszakosan száradt ki, és
a szép kilátást nyújtó, de felszínmozgásos lejtõre. Miért
nincs pénz és erõ a baj megelõzésére csak a kár felszá-

molására?
Lassan elveszünk az információ tengerében. Mire van

most, és mire lesz szükség a jövõben? Ismerjük a felku-
tatott nyersanyagok helyét, mennyiségét és minõségét;
de már a földtani és geofizikai adatoknak jelentõs része
is elvész. Tudnunk kellene, hol volt bányászat és az mi-
lyen utólagos hatásokkal járhat. Úgy vélem, több itt a
tennivaló, mint amennyit jelenleg tenni tudunk.

A cikkünk célja mindössze a Gerecse délkeleti elõteré-
ben végzett geofizikai mérések összefoglalása volt.
A szerzõben azonban – aki tudatában van annak, hogy
az állami földtani intézmények jogszabályban elõírt kö-
telessége a földtani ismeretek hasznosításának elõsegí-
tése – óhatatlanul felmerülnek a fenti kétségek. Ismeri
azokat a kezdeményezéseket és eredményeket, amelyek
ezen a területen megvalósultak (adatgyûjtés, adattárak,
adatbázisok), de úgy látja, hogy a szükséges adatok kö-
re bõvítendõ, a megfelelõen feldolgozott adatok lakos-
sági, gazdasági, államigazgatási hasznosítása javítandó.
Szeretné elõsegíteni a közös gondolkozást mindazok-
kal, akik ebben egyetértenek, és ennek érdekében tenni
kívánnak.
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�A 2005. évi CXXXI. törvény módosította az egyes
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi feladat
és hatásköröket megállapító törvényeket: így a bá-
nyászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt, a
környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvényt, a vízgazdálkodás-
ról szóló 1995. évi LVII. törvényt, a védett termé-
szeti területek védettségi szintjének helyreállítá-
sáról szóló 1995. évi XCIII. törvényt, a természet
védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvényt, és a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvényt. (MK 155/2005.)

�A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
újabb módosítására került sor, a 2005. évi
CXXXVI. törvény által. (MK 160/2005.)

�Ugyancsak módosult a bányászatról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.

rendelet. A 267/2005. (XII. 14.) számú Korm.
rendelet módosította, decemberben.
(MK 160/2005.)

�Módosította az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvényt a 2005. évi CLI. törvény.
(MK 164/2005.)

�Megjelent a környezeti hatásvizsgálati és az egy-
séges környezethasználati engedélyezési eljá-
rásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(MK 168/2005.)

�Kormányrendelet született, 18/2006. (I. 26.) Korm.
rend. számon, a veszélyes anyagokkal kapcsola-
tos súlyos balesetek elleni védekezésrõl.
(MK 7/2006.
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Föld ingás  "...a babonás principiumoknak elejek vétetõdjenek, hogy esmérjék meg, mibõl lesz az esõ, menny-
kõ, és hogy az aeri tûz nem lüdérc, a holdat nem a kutyák eszik meg, és mikor a föld ingás vagyon, nem az óriások
forgatják."(…) "egy kis természet- és haza historiáját, – hazájok historiáját, productumait meg kell vélek ismertetni,
igen röviden az õ értelmek szerint (...) Egy kis fizika geografiát, összekötve más geografiával, igen röviden." Ekként
utasította 1820-ban a kerületbe tartozó tanítókat Kiss Ferenc étfalvi pap, háromszéki iskola-felügyelõ" (Benkõ Sa-
mu, 1979. Haza és megmaradás. Mûvelõdéstörténeti tanulmányok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest). Földrengé-
sekrõl való tudásunk szinte az írásbeliséggel egyidõs. Az Ószövetség szerint "Mikor a Törvény a Sinai Hegyen kiadattat-
nék, a földrengés vala."Mózes II. 19. rész és a Mózes ellen pártot ütõk (Mózes 16.)" elnyelettetnek és a föld megrendült volna."
Isten hatalmát hirdette régi korok emberének Hieronymus, ki szerint Krisztus a halál kötelékeitõl földrengés által sza-
baddá vált koporsóból szabadult. (Kovács Sámuel, 1829.) A magyar Szt. László monda tordai hasadéka is minden
bizonnyal ilyen, isteni beavatkozásra történt földrengés hitét közvetíti. 

Bibliográfia mint geológiai visszatekintés. Beke György "Tolmács nélkül" c. kötetében (alcím: Interjú 56
íróval a magyar román irodalmi kapcsolatokról, Kriterion Kiadó, 1972 Bukarest) Domokos Sámuelt bemutató írásá-
ban idézi a román irodalomtörténet nesztorát, Perpessiciust, aki Domokos Sámuelnek a "Román irodalom magyar
bibliográfiájának" összeállítójának mûvérõl ezt írja: "valóságos geológiai visszatekintés a múltba, elõretekintés a jövõbeni román-
magyar irodalmi kapcsolatokra."

Bauxit prekelta kultúrrétegben, Iharkút. Ilon Gábor és Varga István a Veszprém Megyei Múzeumok Köz-
leményei, 1994. évi kötetében írják: 1984-87. között, négy ásatási szezonban régészeti feltárást folytattak a Német-
bánya-felsõerdei dûlõben. Az ásatás során részben feltárt hajdani telep "P" szelvényében 45 cm mélységben egy 9,9
kg-os bauxitrögöt találtak. Vizsgálataik alapján a bauxit kémiai és ásványtani szempontból a megismert iharkúti ba-
uxittal egyeztethetõ. Hogy a telep "kultúrrétegébe" miképpen, illetve fõleg miért került a bauxit, kérdés marad, de
föltételezik, hogy a hajdani fazekasok edényeik alapanyagába, talán színezõként (vörös), talán soványító anyagként
keverték. 

Szalay Imre wocheinit ajándéka a Földtani Intézetnek, 1893. A wocheini elõfordulásról (Wocheiner
Feistritz, Felsõ-Krajna) Szalay Imre miniszteri tanácsos ajándékaként wocheinit [egy ideig a auxit szininímája] kerül a
Földtani Intézetbe. Ezt Kalecsinszky [a Földtani Intézet fõvegyésze] tûzállósági vizsgálatnak veti alá (elemi összeté-
telt nem közöl). "A wocheinitet egy angol vállalkozó nagy mennyiségben termeli és waggon számra Angliába szállítja" – jegyzi meg,
Kalecsinszky nyilván az ajándékozó nyomán. "A nyersanyag színe élénk-sárga, kõkeménységû, sósavval nem pezseg [...] Tûzál-
lósági fokozata = 1. L.Sz 448)" – írja Kalecsinszky Sándortól, 1893-ból. Az említett Szalay Imre azonos a Nemzeti Mú-
zeum volt igazgatójával, kinek felesége Baby – Eötvös Rolanda, Eötvös Loránd leánya volt. A minta ma is föllelhetõ
a Természettudományi Múzeumban. 

Papp Simon erdélyi bauxitkutatásai, 1918. Papp Simon nemzetközi ismertségû olajgeológus, a hírhedt
MAORT-per fõvádlottja és elitéltje. Bauxittal kapcsolatos tevékenységérõl szûkebb bauxitos szakmánk legjobb tudo-
másom szerint eddig nem tudott. Életem c. Zalaegerszegen, 1996-ban, a MOL támogatásával, a Magyar Olajipari Mú-
zeum kiadásában megjelent viszonylag vaskos könyvébõl idézek alábbiakban. "1918. augusztusában Vércsorog, Fancsika,
Valeni-Poieni, Mézged, Meziád és a Gruiu Pestyeri környéki bihari bauxitok tanulmányozása volt a feladatom." Az 1950-es év ese-
ményei (Gyûjtõfogház) között említi Bindert [Binder Béla], kinek egy másik bauxitos történetben van szerepe. Idé-

“FÖLDTANI EGYPERCESEK”“FÖLDTANI EGYPERCESEK”

Tóth Álmos

"A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékû írások.
Elõnyük, hogy az ember idõt spórol velük, mert nem igényelnek
hosszú hetekre-hónapokra terjedõ figyelmet. Amíg egy tojás meg-
fõ, amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik, olvassunk
el egy Egyperces Novellát." (Örkény István, Egyperces No-
vellák: használati utasítás). "Munkámban sok az idézet, de
azt gondolám, hogy a keresett igazságot jobban megközelítem, ha
íróinkat nem értelmezem, hanem magukat szólaltatom meg." –
vallom Kandra Kabossal (Magyar mythologia, Eger,
1897.)

Arenga: Jelen sorok összeállítója a székesfehérvári
Magyar Alumíniumipari Múzeum negyedévente megjele-
nõ hírlevelében harmadik éve írja "Bauxit egyperceseit",
közel 300 db jelent meg eddig. Adalékok a magyar bau-
xitkutatás-bányászat-megismerés történetéhez. Tudo-

mány-történeti "adat-bányászatom" (data mining) során
számos nem, vagy nem csak bauxitra vonatkozó elfele-
dett vagy "félig értett félemléket" (Babits) leltem. Ezek
újraközlése, csokorba kötése új gondolatokat (is) inge-
relhet. Volt, hol megjegyzésekkel láttam el ezeket, más-
kor úgy véltem: a kommentár csökkentené az idézet ér-
tékét. Egyes "szócikkek" szakmánkon kívüli szerzõktõl
származik, de szakmánkról, illetve az azt mûvelõ, vagy
megszenvedõ emberrõl szól. A válogatásnál tudatosan
törekedtem a szakmakultúrák találkozási sávjait megje-
leníteni. Néhány "récens" írást is bevettem a válogatás-
ba, melyek szakmai pályafutásom számomra sarkalatos
pontjai voltak. Köszönöm a "Földtani kutatás" szerkesz-
tõ-bizottsága elnökének, hogy "meghívta" e lapba is
Egyperceseimet.



zem tovább a szerzõt. "(Az 1920. év szeptembere elõtt írt jelentéseim címei fel vannak sorolva az Akadémia mûsza-
ki osztályához 1962-ben benyújtott irodalmi mûködésem jegyzékében. Ezeknek egy része elveszett az ellenem 1948.
augusztusában indított szabozázs-per folyamán, de egy másik része, melyet az állam-rendõrség elkobzott, meglesz
az Országos Levéltárban, ahol tudomásom szerint az ilyen perek anyagát elhelyezik.) A kötet szövegét gondozó
Srágli Lajos és Tóth János jegyzetben ezt írják: A jelentéseket - és a perek anyagát sem - sajnos nem helyezték el az
Országos Levéltárban. Nagy részének helye még ismeretlen.

Telegdi Roth Károly hagyatéka. "S hogy kitõl mit kap örökül az ember, nehéz megfogalmazni." 1955 szeptemberé-
ben a bauxitkutatásban is elismert Telegdi Roth Károly professzor úrnak segédkeztem könyvei rendezésében az EL-
TE Õslénytani tanszékén. Beszélgetés közben megjegyezte. "fiatalember, hagyok magára egy bölcs tanácsot, ha majd nem
tud az emberek zsebébe pénzt tenni, vigyázzon arra, hogy ne vegyen ki belõle.". Néhány hét múlva meghalt. Halálát követõ hé-
ten az õslénytani tanszéken voltam és a csengetésre ajtót nyitottam. Telegdi professzor urat keresem – mondta a
tisztes kopottas öltönyben álló öregúr. A professzor úr meghalt, nemrég volt a temetése - mondtam. Hát akkor ki
fog engem ezután támogatni? – döbbent meg a látogató. Azt a kétségbeesett arcot nem lehet feledni. A professzor
úr havi fizetését szétosztotta nehéz helyzetben élõ rokonai között." {A történetet Kozma Károly geológus küldte meg
nekem.}

Alunit, mint a magyar alumíniuipar lehetséges nyersanyagbázisa, 1917. Papp Simon  önéletírásá-
ból idézek: "1917. júliusában, szeptemberében és októberében a már 1916. decemberében elkezdett tanulmányaimat folytattam a
beregszászi Nagy hegyen, az ottani alunit (kálium-alumínium-szilikát) elõfordulások megismerése céljából. Ugyanis Magyar Pénzügy-
minisztériumban felmerült az a gondolat, hogy az alunitból fognak alumíniumot és kálium-mûtrágyát gyártani az erdélyi földgáz fel-
használásával. Ezt a gondolatot a közös Hadügy-minisztérium is felkarolta. A hadügyminisztérium szakértõ megbízottja Kropác József
osztrák bányatanácsos az idriai higanybányák vezetõje, az erdélyi bányakerület katonai bánya-felügyelõje volt. Rajtunk kívül
Schafarzik Ferenc budapesti mûegyetemi tanár, Szontagh Tamás földtani intézeti aligazgatóval, Rozlozsnik Pál fõgeológussal, Schréter
Zoltán fõgeológussal, továbbá Ballenegger Róbert geológussal is tanulmányoztatták ezt az alunit elõfordulást, velünk egyidõben. Az el-
sõ világháború eredményei azonban meghiúsították ezt a tervet." Az elmondottakat alátámasztják Rozlozsnik 1918. évi sorai
"/.../ a bauxitnak a Beregszász környékén jelentékeny mennyiségben elõforduló alunitban figyelemre méltó vetélytársa akadt. A világ-
háború folyamán rézkészleteink teljesen kimerültek s minthogy a magyarországi bányák réztermelése a rendes szükségletek fedezésére
sem volt elegendõ, fölmerült az az eszme, hogy a már katasztrofális rézhiányon az aluminiumnak szélesebbkörû felhasználásval segít-
sünk. A magyar alumíniumgyár felállítása az 1917. év nyarán a viszonyok nyomasztó hatása alatt már közvetlenül a megvalósítás
elõtt állott. Hogy ennek daczára sem valósult meg, annak fõ oka abban keresendõ, hogy az érdekeltségek nem tudtak megegyezni ab-
ban, hogy az aluíiniumgyárat a bauxitra vagy az alunitra bazírozzák-e?"

Érmegyûjtõknek: alumínium Emlékérem, 1894. Az Országos Magyar Bányászi és Kohászati Egyesület
1894. augusztus 6-i, Nagybányán tartott Közgyûlése emlékére emlékérmet veretett. "Az érem Gerl Károly (1857-1907)
osztrák származású, magyarrá lett éremmûvész alkotása. Wekerle Sándor, akkori pénzügyminiszter, az Egyesület véd-
nöke részére egy darab aranyból, Teleki Géza elnök és Nagybánya városa részére egy-egy darab ezüstbõl, a közgyû-
lés résztvevõ tagjai részére pedig alumíniumból készült." Tudjuk, hogy a XIX. században volt idõ, amikor az alumíni-
umból készült ékszerek az arany ékszerekkel vetélkedtek árban, tehát az érmeknek alumíniumból veretése  nem le-
becsülése a részt vevõknek. Kérdés: õriz-e az utókor ezekbõl akárcsak egy darabot is? 

Röfögõ konkurencia – avagy Ahol a kis kurtafarkú malac túr. Hol volt, hol nem volt egy kismalac kez-
dõdik a mese. Mese közben a kinyilatkoztatás: "itt várom a gazdámat, hadd lássa, hogy felfedeztem az iharkúti ba-
uxitot." S igen prózaian ér véget: "A kis "kurtafarkú csodamalac" már elhalálozott. Levágta õt gazdája" Eddig a mese.
Utána jött a kommentár, amibõl világosan kiderül: igaz, hogy röfög, de mégiscsak betette lábát a konkurencia a ba-
uxit-kutatásba. A mese a Bauxitkutatók, a Bauxitkutató Vállalat üzemi lapjának 1980. áprilisi (II. évf. 2. szám) számá-
ban jelent meg Ahol a kis kurtafarkú malac túr címmel. 

A címben jelzett röfögõ konkurencia kifejezést Móra Ferenctõl vettem. (Móra F., Utazás a föld alatti Magyarorszá-
gon. Bp., 1982) Így nevezi õ a kéretlen felfedezõket. Móra e kifejezését Révész László, 1999. is használja Emlékezze-
tek utatok kezdetére c., honfoglalás-kori vezéri-fejedelmi ásatási leleteit bemutató csodálatos könyvében. 

A röfögõ konkurenciának két jelentése van. Jelenti egyrészt a valódi malacot. Az iharkúti bauxit felfedezésében ezt
a jelentést a Gerócs-féle házisertés hordja, "akire" egy 1980. tavaszi "esti tv-mesében" rákenték a bauxit felfedezé-
sének dicsõségét, mert hát a felfedezéshez nem elég, ha valaki, mint Gerócs László, a Bakonyi Bauxitbányánál vájár,
tehát sok bauxitot látott, ahhoz ért. Kellett a deus ex machina is, ezt testesítette meg a disznó. S jelenti ténylege-
sen a konkurenciát. Azt pedig senki sem szereti. 

Pedig disznó által szerencséltetni nem szégyen. A disznó, természetesen nem a házi, hanem a vad, nevezetes ál-
lat, többek között a kelták szent állata volt. A pogány hitekben, majd a keresztény hitben volt szerepét az alábbi idé-
zet jelzi: "És ezért látja a középkori ember a disznóban, a szõlõt pusztító tisztátalan állatban az ördögöt, Krisztus egyházának, azaz
misztikus testének ellenségét, vagy a bujaság és mértéktelenség allegórikus hátasát – ahogyan a lõcsei plébániatemplomban is
ábrázolták. (Így, a szimbolikus tudat ismeretében tételezhetõ fel az, hogy Szent Imre halálát azért okozta vadkan,
mert ez volt a hatalomra törõ s a pogány köz-népet képviselõ Aba-család totemállata Thonuz Oba = kandisznó, s
a keresztény szimbolika révén pozitív pogány tartalma: az erõ és bátorság negatívvá változott, a bûnhöz, az ördög-
höz kapcsolódott) - olvashatjuk a Középkori természetszemlélet c. tanulmányban (Süpek Ottó, 1996 Eretnek hitval-
lók). 
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Úgy látszik, hogy a sertésnek nem a dicsõ, szent állat mivolta jelent meg a hivatkozott cikkecske arra kiválasztott
írói elõtt, hanem a negatív, az ártó disznó, ártó vadkan kép. S pamfletben védekeztek az ártó gondolat ellen, misze-
rint az iharkúti bauxitot a malac találta meg. 

Malaca van, mondjuk ma is, ha valaki váratlanul nyer, talál, fölfedez, jó pénzért értékesít valamit. Az állatoknak
még a nemes fémek feltalálásban is jelentõs szerepet tulajdonítanak a népi ihletésû, de az ún. magas kultúrába is
bekerült történetek, pl. Selmecbánya esetében a királyi éteknek szánt nemes madár gyomrában leltek aranyszeme-
ket. S e szemek vezetettek a régi írások szerint az érclelõhely fölfedezéséhez. Meg hát a térképezõ, a terepet járó
geológus is becsüli, segéd-geológusnak tekinti a túrások, túrzások "szerzõit". 

Ne szégyelljük, hát a disznót! Iharkút, ha volna még, a címerébe is fölvehetné! A házi sertés nemes, bátor õsökkel
büszkélkedhet. Tehát, nem (lenne) szégyen, ha õ fedezte (volna fel) az iharkúti bauxitot. 

Megszületik a magyar bauxitgeofizika: 1933, Gánt. Ismereteink szerint elsõ (magyarországi) bauxit-
geofizikai mérésekre Pekár Dezsõ (Eötvös Loránd tanítványa, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet névadó igazgató-
ja) 1932. év végén, a pénzügyminisztériumhoz intézett fel-terjesztésben tett javaslatot. Rámutatott arra, hogy "tekin-
tettel a bauxitok vastartalmára, valószínû, hogy azokat földmágneses mérések segítségével kimutathatjuk." A terepi méréseket meg-
elõzõ laboratóriumi vizsgálatai alapján a gánti bauxit átlagos szuszceptibiltása 45.10-6 CGS-nek adódott. Megálla-
pítja, hogy "a bauxitok, dacára a nagy vastartalomnak, a kevéssé mágnesezhetõ anyagok közé tartoznak. A vas ugyanis olyan ve-
gyületek alakjában fordul elõ bennük, amelyek ugyancsak kis mértékben mágnesesek. Éppen ezért csak a kellõ pontossággal végzett
földmágneses mérések alapján várhatjuk a bauxitok kimutatását." A terepi mérések 1932. decemberében és 1933. januárjá-
ban folytak. A mérési adatokat összevetették az Aluérc által rendelkezésükre bocsátott térképekkel és szelvények-
kel. Vizsgálataik végeredményeképpen megállapítja, hogy "dacára kevéssé mágneses voltuknak, a bauxitokat kellõ pontosság-
gal és körültekintéssel végzett földmágneses mérésekkel kimutathatjuk." (Pekár D., 1937.) Érdekes, hogy Bartha György, aki pos-
tumusz cikkében (Földmágneses kutatások Magyarországon, Magyar Geofizika 34. 1.) Mátyás király korától Hell Mik-
sán át a 90-es évek elejéig áttekinti a magyarországi földmágneses kutatások történetét, a gánti, Pekár-féle, az alu-
mínium-ipar által is segített méréseket nem említi.  

Hadi bányászat. "Általános tájékoztató", anno 1941. (Részletek a M.kir. szombathelyi III. honv.hadtest
parancsnokság III/15.hü csoport "Általános tájékoztatójából" aláírás nélkül. Tollal ráírva: Alumíniumérc bánya és ipar
rt.) 1./ Legutóbb személyes kihallgatásom alkalmával utasítást kaptam, hogy közöljem a vállalatokkal: A munkásság
anyagi problémáinak rendezésében némi segítség-nyújtást és jóindulatú támogatást adjanak a vállalatok s ne enged-
jék, hogy egyes szervezetek segítségét vegyék igénybe, amelyek ha némi sikert érnek el a közben járásukkal károkat
okozhatnak a vállalatnak és a nemzetnek. /??SZO, Hivatásszervezet, nyilasker.párt, stb./ Teljesen a vállalattól függ a
pártok és szervezetek közbenjárásának sikere, miért legyen hát a pártoké az érdem, mikor a vállalaté is lehet. […]
Legkisebb megmozdulásról, illetve annak elõjeleirõl a vállalatok hozzám azonnal távbeszélõn tegyenek jelentést. […]
A hadiüzemi tiszt-viselõk és munkások lehetõleg ne politizáljanak, pártjelvények üzemidõ alatt nem viselhetõk. Az
üzem a munka szentélye és nem a politizálás otthona. […] Vörös Mihály katona szökevény esetleg a területen lévõ
valamelyik hadiüzemben akar elhelyezést találni, lehet, sõt valószínû, hogy hamis adatokkal. Személyi adatai […].
Személy-leírása […]. Szeretõje […] Üzemben való jelentkezése vagy feltalálása esetén a legközelebbi csendõrség-
nek, vagy rendõrségnek átadni. Ide távbeszélõn azonnal jelentendõ. 941. III. 15.  Hüm. és ütitk."   A késõi recenzens
sok mindent mondhatna, de most talán annyi is elég, hogy kiemeli: "az üzem a munka szentélye és nem a politizá-
lás otthona". 

Vadász Elemér a Geofizikai Intézet munkájáról, 1936. A Bányász Kohász lapok 1940. évi februári szá-
mában mintegy másfél hasábos cikkben ismerteti v.e szignóval a m. kir. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet mûködé-
sérõl az 1936-38 években c. összeállítást, melyet dr. Fekete Jenõ igazgató készített. E jelentést több okból említjük: 
�hírt ad Nézsa környéki kutatásokról. S ezek tulajdonképpen a legkorábbi bauxit-geofizikai mérések közé tartoznak

még akkor is, ha vasérc-kutatásként volt elkönyvelve. A térségben ui. bauxittelepek mállási zónájához köthetõ
vasdús "muglikat" találtak. S ennek nyomozására indult meg a kutatás. A nézsai bauxittelep e kutatások révén vált
ismertté;

�a kiváló bauxitgeológus egész életében figyelemmel kísérte az országban zajló általános és nyersanyagra irányuló
kutatásokat, köztük e geofizikai méréseket, módszereket is. Természetesen elsõsorban a gyakorlati használható-
ság oldaláról;

�Vadász az "Pekár Dezsõ vezetése alatt" "1919-ben megalakult geofizikai intézet"-rõl ír. Az 1919-es évszámnak,
mint megalakulási idõpontnak azonban nem sok ténybeli alapja van. Az intézet születési idõpontjaként tulajdon-
képpen az 1907-as év tekinthetõ, ui. a magyar kormányzat ez évben Eötvös geofizikai méréseire hatalmas össze-
get (60 ezer koronát) juttatott. 1919-ben az intézet Pekár Dezsõ (Eötvös munkatársa és utódja) javaslatára "mind-
össze" az Eötvös nevet vette föl. 
Templomtorony alumíniumból. Vadász Elemér szenvedélyesen gyûjtötte a nemzetközi szak- és nem szaksaj-

tó alumíniumra vonatkozó híreit. Ez is egyik cetlijérõl van átemelve: "Az alumínium tartósságát már annyira beigazoltnak
veszik, hogy Amerikából érkezett hír szerint Pitsburgban a Smithfield Street-en épült protestáns templom tornyát ebbõl készítették.
A Revue de l'Aluminium szerint az alumíniumból készült toronycsúcs 27 m magas és 60 m magas betonalapon áll. Összes súlya 3300
kg. A szép ezüstfehér fény és szín este szükséges kisugárzó világítással van megvilágítva. Pittsburg egyike a legfüstösebb amerikai vá-
rosoknak s így az alumínium tartóssága különösen próbára van téve." 



Ki kicsoda a magyar bauxitkutatásban? Balyi Károly. Egyperces sorozatunk további élete során (bízzunk!)
szeretnénk a bauxitkutatás-bauxitmegismerés kevéssé, alig, vagy épp sehogy-se ismert neveirõl kideríteni-közread-
ni, kik voltak, mit tettek. A nevek sorrendjének kiválasztásában semmiféle prekoncepció nincs, amint egy "egyper-
cesre" való információ összegyûlik, közreadni tervezem. Szeretném, ha reflexiók, illetve akár önálló egypercesek ér-
keznének, mindannyiunk érdeke, hogy lehetõ teljes esemény- és személytörténet bontakozzék ki. A Vadász-cetlik
között van egy dátum- és címnélküli 4 oldalas összeállítás. A "Bauxitok szklerométeres vizsgálata 1938-45 között"
címet adtam neki. Vadász (1953) Bauxitföldtana a Keménység c. fejezetben ezt írja: "Balyi K. keménységmérõvel végzett
vizsgálatai nagyon változó értékeket adtak, ami a kõzet nem-egynemû (inhomogén) voltára vezethetõ vissza." Irodalomjegyzékében
neve nem szerepel. A Bányászati Lapok repertóriumában sem található Balyi neve. A Földtani Közlönyben több ta-
nulmányát megtaláljuk: 1935 (7-9 füzet) A nyomás és melegítés hatása a galenitre; 1938 (1-3 füzet) Az ingás
sklerométerrel kapcsolatos kérdések, (10-12 füzet) Vizsgálatok ingás sklerométerrel; 1945-46 (Papp Ferenccel közö-
sen) Néhány magyarországi kõszén fényvisszaverõ képessége; 1950 (szintén Papp Ferenccel közösen) Kõzeteink
hõvezetõképessége. A név hordozójáról Papp Gábor geológus, fõmúzeológus "A magyar topografikus és leíró ás-
ványtan története" c. könyvében annyit találunk, hogy Balyi Károly Ferenc (1897-1975) "tanár, premontrei szerzetes".
A kutatásmódszertani fejõdés fejezetben ezt találjuk: az "ércmikroszkópia területén Sztrókay Kálmán és Balyi Károly
kvantitatív reflexió-mérései és ezzel kapcsolatos elméleti munkássága említhetõ (1953)." A bauxitbányászattal való
kapcsolatának egyetlen momentumára sikerült rábukkanni: a Földtani Közlöny 1938. évfolyamának 10-12. számában
megjelent cikkében említi, hogy gánti gipszkristályokat vizsgált: "E gipszkristályokért Graul Róbert igazgatónak e helyen is
köszönetet mondok." – írja. Arról, hogy bauxitot is vizsgált volna egyik sklerométeres cikkében sem tesz említést. A Va-
dász-hagyatékban lelt összeállítás azonban arról tanúskodik, hogy bauxitvizsgálati tevékenysége több éven át folyt.
Úgy tûnik, hogy az alumíniumipar már a hõskorban is áldozott (ma azt mondanánk) az alapkutatásokra. És hogy ez
esetben is neves, megbízható szakemberek eredményeire támaszkodott. A keménységmérések – minden bizonnyal
– ipari (jövesztési-aprítási) tulajdonságok meghatározását célozták. Nem világos – fentiek ellenére sem – hogyan ke-
rült Balyi (a szerzetes tanár!) kapcsolatba a bauxittal, a bauxitiparral, hol végezte vizsgálatait. Volt-e ebben a geoló-
gusoknak szerepe, vagy a bemutatni tervezett Kísérleti Labor vezetése volt az összekötõ kapocs, illetve a munka-
adó? Tudományos eredményeit több alkalommal a Magyarhoni Földtani Társulat elõadóülésén mutatta be. Egyházi
pályafutásáról további adatokat nyerhetünk a Katolikus Lexikon hasábjain. A gödöllõi premontrei gimnázium, illetve
az ottani premontrei perjelség õrzi emlékét. Ígéretüket bírom, ha a fenti kérdésekrõl valamit ki tudnak deríteni (eset-
leg a Gimnáziumi Évkönyvekben) értesítenek. 

Bauxitok paleomágneses vizsgálata, 1981. "A M. Állami Földtani Intézet 1980-ban 50 db. bauxit és mellékkõzet
paleomágneses vizsgálatával bízta meg a M. Áll. Eötvös Lóránd Geofizikai Intézetet. A vizsgálat célja elsõsorban annak az eldöntése
volt, hogy bauxitjaink mennyire alkalmasak paleomágneses feldolgozásra. A mintagyûjtést a mûszaki ellenõrrel, Tóth Álmossal közö-
sen végeztük Halimbán, Szõcön és Gánton. A ténylegesen feldolgozott minták száma 50." (Mártonné Szalay Emõke, 1981. Jelen-
tés. Bauxitok és mellékkõzeteik paleomágneses vizsgálata, ELGI.) E vizsgálatok a MÁFI Elvi és Módszertani Osztálya
megrendelésére, a Központi Földtani Hivatal MÁFI-ban megvalósult Bauxit Elõkutatási, illetve ezen belül a BARV (Ba-
uxitok Alapszelvény-rendszerû Vizsgálata) programja alapján történtek. 

Koch Antal levele Geroge Barithoz. Barit bemutatása nyilván nem lehet e kis írás feladata, annyit azonban
el kell mondani, hogy a 19. századi román értelmiség kiemelkedõ alakja, lapszerkesztõ, kinek sok és jó magyar kap-
csolata van. Csak néhány név közülük: Hunfalvy Pál, Wass Samu, Mocsáry Lajos. Koch Antal a kolozsvári egyetem
tanára Bariþhoz mint lapszerkesztõhöz fordul. Kéri a "Fölszólítás a földrengésre vonatkozó adatok beküldésére" kez-
detû románra fordított levél leközlését. A levelet, mely 1880. október 4-én – az elõzõ napi erdélyi földrengés apro-
póján íródott– a 135 év Révai szócikkben idézett kötet teljes terjedelmében közli. E levél abba a tevékenységsorba
tartozik, amit késõbb a magyar Földrengés Bizottság kolozsvári osztálya vezetõjeként végzett. 

Mendelejev és a Nobel-díj. Carroll Lane Fenton Earth's Adventures c. könyvének 1950. évi II. magyar kiadá-
sa (Földünk titkai, Dante Könyvkiadó) Bevezetésében (írta: Jakucs László) találjuk a következõket. "A szovjet széngeoló-
gusok és bányamérnökök is csodálatos eredményeket értek el. MENDELEJEV-nek, a nagyhírû Nobel-díjas szovjet tudósnak a gondo-
latát tökéletesítették és alkalmazták a gyakorlatban, az úgynevezett szénelgázosítási folyamatban." A baj ott van, hogy Mendelejev
1907-ben elhunyt, tehát nem lehet szovjet (mondom a fiatalabbaknak) s Nobel-díjat sem kapott. A többi stimmel,
ahogy pestiesen mondani szokták. E mondat jó példája annak, hogy a politika még a tudományos ismeretterjesztõ
irodalomra is ráterült e korban. 

A Lõvy-féle szeizmográfia. Lõvy Árpád (dr. Réthy László) költészetét az utókor nem egységesen ítéli meg. De
talán közérdeklõdésre tart számot, hogy az 1911. évi híres-hírhedt kecskeméti földrengés õt megihlette. Eképpen:

SZEIZMOGRÁFIA
Az 1911 július 8 éjjel 2 óra 5 perckor volt földrengés alkalmából

Ma éjjel az Alföldön végig,
Földrengés volt Pestig s Kecskemétig:
Utóbbi helyen már nagy pánik volt,
A rengés tört, pusztított, rombolt.
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A pesti szeizmográfusoknak
Észleletei nyugodtabbak:

Lökések történetek itt is, az áll:
De legtöbb mégis a - Fridánál*

Lábjegyzetben: * "Maison Frida", Magyar u. 29.

Az adat nem új, Budapestet is sorolja Réthly Antal nagy mûve (A Kárpát-medencék föld-rengései 455-1918, Aka-
démia Kiadó, 1952) a kecskeméti rengés alkalmából, ahol a rengést észlelték. De figyelemre méltó az észlelet pon-
tossága: Réthly 2 óra 2 percet, Lõwy pedig 2 óra 5 percet ad meg.  

Kõpénzek - Szt. László pénzek. Csodálatos könyv jelent meg Kõpénzek címen minapában, Dudich Endre és
Hámor Géza 70. életéveik tiszteletére ajánlva, Kolozsvárott. A gyûjtés Hála József, a földtani-paleontológiai tanul-
mány Kecskeméti Tibor, a néprajzi-történeti visszapillantás Voigt Vilmos munkája. 

Egy mûvet, hiszem, akkor becsüljük meg a legjobban, ha más vonatkozásokra is fölhívjuk a figyelmet. Ennek szelle-
mében említem, hogy a magyar bauxitbányászat egyik (néhai) fellegvára Kincsesbánya végsõ soron – a határában lé-
võ Kincses-hegyi – kõpénzekrõl, a Nummulitesekrõl kapta nevét (miként a Kecskeméti T. által is említett Pénzeskút).
Errõl Dornyay Béla (Bakony útikalauz, 1927) írja: a Kincsesi Szölõhegy "K-i árkaiban nagymennyiségû Nummulites találha-
tó, amelyhez a nép itt is a Sz. László-féle kõvé vált pénzek mondáját fûzi; maga a Kincses szó is ezen kövesedett Szt. László-pénzektõl
származik." Véleményét a Földrajzi nevek etimológiai szótára (Kiss L.) is átveszi. Rómer Flóris a 19. század jeles bencés
tudósa A Bakony címû mûvében (1860) említi, hogy Városlõdrõl Csehbányára utaztában "pénzige mészkõ sziklát" lá-
tott. Másutt (Vas-kapu) a "pénzigeképlet" formát találjuk nála. Miként Pávay Eleknél (1860) is. A "pénzige" kifejezés
Kecskeméti T. szerint a "pénzike", azaz pénzecske származéka. S valóban, a magyarban sok a g/k hangcsere. 

Bányász Czimboraság. Szabó T. Attila (néhai kiváló nyelvtörténészünk) Torockó és vidéke XVIII-XIX. századi
írásbeliségének nyelvébõl c. cikkébõl. (Nyelv és település. Válogatott tanulmányok és cikkek Európa Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1988) közöl "mutatványokat". Bevezetésében kiemeli, hogy a "szótörténeti közlemény nem egy címszava kiegészítés
Jankó Jánosnak a torockói bányászat szókincsébõl egybegyûjtött kis bányászszótárához." Ebben találjuk a "bányász czimboraság" ki-
fejezést is. Sem Jankó János nevét, sem e kifejezést nem leltem meg a Magyar Bányászat Évezredes Történetében.
Ezért úgy gondoltam a szó szakmánkbéli bemutatása nem fölösleges. A cimbora szót Bárczi Géza "Magyar szófejtõ
szótára" így magyarázza: "az oláh šambra 'társaság, társulás, egyesület' átvétele; a magyar szó eredeti jelentése szintén
'szövetkezés, társulás' s mai jelentése vagy ebbõl fejlõdött ki, vagy, ami valószínûbb, a cimbora 'pajtás' elvonás a
cimborál, cimborásból…" 

Magyarból átvett román sóbányászati szakszavak. "Moldva-bányában és Aknavásárban bányászattal
foglalkozott a Kárpátokon túli magyarság. Néhány csökevényes adatunk csak a tatrosi sóbányáról, Aknavásárról van,
amely az oklevelekben 1502-ben tûnik fel. Mûvelõi az oda kihúzódott székelyek lehettek, mert a román nyelv, mely
sóval kapcsolatban egy terjedelmes latin szócsoportot õrzött meg (…), a sóbányászt a magyar eredetû sangau, sal-
gau (= sóvágó) szóval jelöli. A sóbányászok szervezete is magyar volt, élükön a birau (= bíró) állott, felvigyázójuk a
camaras (= kamarás) volt, mint az összes magyar sóbányákban. A tatrosi sóvágók bírójának 1692-iki pecsétje, me-
lyet a hagyomány szerint egy cigány csinált, egy emberi alakot ábrázol, "nem oláh öltözékben, széles nadrágokban,
magyar subával és sapkával, mindkét kezében egy kalapácsot tartva" [Iorga, 1901]. Mindezekbõl joggal következtet-
hetjük, hogy a Kárpátokon kitelepedett magyarságban bányászok is voltak." Fenti idézet Makkai László, 1989. Ma-
gyar-román közös múlt c. köyvébõl való (Héttorony Könyvkiadó, Budapest, második kiadás. Bõvebben e kérdéskör-
rel A magyar bányászkodás emlékei a Kárpátok déli lejtõjén c. írásomban (Földtani Kutatás) foglalkozom. A beveze-
tõben rámutatok, hogy a magyar köztörténetnek mostoha, a magyar bányatörténetnek pedig szinte el-feledett terü-
lete a mindenkori uruszágnak az ún. szentistváni határokon túlnani része. Pedig középkori királyaink hatalmas terü-
letek fölött gyakoroltak uralkodói jogokat e határokon túl is. Alábbiakban a déli Kárpátok déli lejtõje vidékérõl,
Kunországról, Havaselvérõl, Barcaságról, Szörényi bánságról, Bukovináról, Moldováról (idõben változó fogalmak) va-
ló csekély bányászati, bányászattörténeti ismereteinkbõl szedtem össze egy csokrot. E kérdéskört sem a magyar bá-
nyatörténet alapvetõ mûve, az 1880-ban megjelent Magyarország Bányászatának kritikai története (Wenzel Gusztáv),
sem az 1997-ben megjelent újabb alapvetés, A magyar bányászat évezredes története (a vonatkozó kötet szerkesz-
tõje: Faller G., Kun B., Zsámboki L.) nem érinti. Indokoltnak tartom a mégoly csekély ismeret közreadását, abból a
megfontolásból is, hogy fölhívjuk a figyelmet ezekre a fehér foltokra. 

Alumínium és epilepszia. Az alumínium figyelemre méltó biogeokémia sajátosságára mutat rá Ivanov V.V. Pá-
ros és páratlan c. kismonográfiájában (Kozmosz Könyvek): majmokon végzett kísérletek megmutatták, hogy epilep-
sziás góc keletkezhet az agyban "alumínium-vegyületekkel való kezelés következtében" – írja. Mi, geológusok anno sokat
nyelveltünk a bauxitokkal, megállapítandó minõségüket. A geofizikusok meg talpaltak. 

Rómaiak bauxitfestéke. Baláca puszta Nemesvámos és Veszprémfajsz között található. Római kori leleteirõl hí-
res. A helység neve szláv eredetû és kb. tavacska jelentésû a Földrajzi nevek etimológiai szótára (Kiss L., 1983.) szerint.
Gedeon Tihamér vegyészmérnökról megemlékezve írja Bidló Gábor (Földtani Tudománytörténeti Évkönyv 8., 1981), hogy
"Élete alkonyán bekapcsolódott a Rajz- és Formaismereti Tanszék színdinamikai kutatásaiba, ahol a régi római kori falfestékeket tanul-
mányozta. Ennek a tanulmánynak során ismét találkozott kedvenc bauxitjával, mint a balácai római villa idõtálló vörös falfestékével." 

Andronov szakértõi véleménye, 1955. június 19. A MASZOBAL megszûnése (1954) után is nagy érdek-
lõdést tanúsított a Szovjetunió a magyar bauxitok iránt. Ennek megnyilvánulási jelensége szakértõik magyarországi



tátogatásáról készült jelentések. Egyik szakértõ Andronov Sz.M. a Szovjet Tudományos Akadémia Földtani Tudomá-
nyos Intézetének tudományos munkatársa volt. A ránk marad adatokból nem derül ki, mennyi idõt töltött Andronov
itt. De azt kell mondani, hogy a magyar bauxit-problematikába tisztességesen "beleásta" magát. Megmaradt magyar
bauxit-geológusokkal folytatott munka-megbeszélésen föltett kérdések és rájuk adott válaszok jegyzõkönyve is.
A kérdések természetesen keveset árulnak el, kérdezni nyilván kötelezõ volt. Akármint is volt, jó érzés olvasni
Andronov és társai jelentésében: "Magyarország összes geológusa és nevezetesen a bauxittal foglalkozó geológusok a modern tu-
domány magas színvonalán állnak, a gyakorlati feladatok megoldásánál teljes mértékben lehet rájuk támaszkodni." Kétségtelen, jó
szemmel rámutat néhány valódi hiányosságra is. Persze, itt sem lehet ma már kibogozni, hogy kinek az ötleteként
jelenik meg a hiányosság. A világ mindig úgy mûködött, hogy a vezetõk kívülrõl jött szakértõnek inkább hittek, mint
munkatársaiknak. Mi tehát a megoldás? A szakértõvel kimondatni valamely feladat szükségességét, s aztán lehet dol-
gozni. Ilyen gondolat, hogy a kutatások komplexitását növelni kell, a különbözõ iparágak ellen-érdekeltségét az in-
formáció-cserében csökkenteni kell s a prognosztikai térképek szerkesztésének szükségessége. Ez utóbbi gondolat
évekkel késõbb, 1961-ben öltött elõször testet. Kiemelendõ Andronov hite a magyarországi bauxit-kutatás további
lehetõségében, új területek kutatásba vonhatóságában. Önálló gondolatnak tûnik, miszerint "az összes létezõ bauxit-kép-
zõdmény Magyarország területén néhány rétegtani szinttel függ össze." Érdekes a Móri árok perspektívikus voltára való utalás.
A ma Gerecse DK területnek nevezett térség, pontosabban az eocénnel fedett részek (kimondatlanul: Nagyegyháza,
Csordakút, Mány = Gerecse Program) kutatásra érdemlegességét – a szénkutatással párhuzamosan – meg kell vizs-
gálni – írja. "A feladat teljesítése érdekében kötelezni [sic! T.Á.] kell a szénipari vállalatokat, hogy a kutató fúrásokat
nemcsak a szénig, hanem a triászdolomitig mélyítsék le." Andronov szerint "a magyar bauxitok anyag-összetétele rosszul van
tanulmányozva" Ekkor már készül Bárdossy nagy alapozó mûve: "A magyar bauxit geokémiája", amely megjelenik 1961-ben.

A bauxit-karotázs hõsi korszakából. 1969-ben a halimbai fúrócsoportnál kezdtem bauxit-kutató pályafutá-
somat. A hetvenes évek legelején kezdõdött meg ismét a szõci terület kutatása Nyíreskút térségében. Akkoriban még
nem volt a karotázs a bauxitkutatás szerves része. Sõt. A késõbb Nyíreskút IV/a nevezetet kapott részen folyt a ku-
tatás. Talán épp a teleprészt fel-fedezõ fúrás (Sz-824) rétegsorát mentem ki felvenni, a bauxitot átvenni. A kirakott
maganyag alapján az volt az érzésem: a bauxitösszlet fölsõ része maghiányos. S "benaplóztam", hogy karotázs-vizs-
gálatot kérek. Aznap-é, másnap-é már nem emlékszem, de megjelent a fúrásnál a vállalat kutatásban illetékes két ré-
szének teljes vezérkara. Roppant megtisztelõ volt. Mecsnóber Miklós fõmérnök hosszasan faggatott, szilárd meggyõ-
zõdésem-e hogy maghiány van? S komolyan gondolom-e karotázs-vizsgálatot? Tudom-e, hogy azt a MÉV-tõl kell
megrendelni stb. Szantner Ferenc fõgeológus a csoport-geológia hatáskörébe utalta a kérdést. A végül is elvégzett
vizsgálat 8 m körüli bauxit (mag)hiányt állapított meg. Ezek után, ha valamely lyuk újrafúrása iránt intézkedtem, vi-
szonylag kis vita után, ha fogcsikorgatva is, de megtették. 

Bauxitgeofizika, Nézsa, 1941. Földváry Aladár geológus a Magyar Bauxit és Vasércbánya Rt. igazgatóságá-
nak írott 1943. január 19-i jelentésébõl idézek. "1942. decemberében megtekintettem a nézsai bányáknál dolgozó német geoló-
gus és geofizikus munkáját (…) Megállapítottam, hogy a geofizikai méréseket mi nem tudjuk elvégezni megfelelõen begyakorlott szak-
ember és készülék hiányában. A mérések a kõzetek elektromos vezetõ-képességére vonatkoznak. Minden kõzetnek bizonyos határok kö-
zött változó vezetõképessége van. Ezt a vezetõképessséget az egymásfölé települt kõzetek módosítják. Ha az egymás fölé települt kõzetek
vezetõképessége egymástól erõsen különbözik, lehetséges a föld alatt rejtõzõ kõzet-elõfordulás jelenlétének és mélységének kiszámítása.
A német szakértõk ezen a télen a nézsai ismert bauxit-területen mértek végig egy keresztszelvényt abból a célból, kiszámítsák elõször a
fekvõ mészkõ, a bauxit és a bauxitfedõ rétegek vezetõképességi értékeit. Másodszor, hogy ezen ismert bauxitterületen megállapítsák, hogy
a fokozatosan vastagodó bauxit fedõrétegek milyen hatással vannak a bauxit vezetõképességére. Ezen adatok birtokában tavasszal a
környéken lévõ mélységben rejtõzõ bauxitmedencéket kívánják felkutatni…" A könyveknek is, a jelentéseknek is, no meg az
egyéb papíroknak is megvan a maguk sorsa. E jelentés, pontosabban két jelentés minden bizonnyal azért maradt
meg, mert Vadásztól jelentést kért Rákosi belsõ elhárítása Földváry Aladárról s ekkor lemásolták az eredetit. Idén
emlékezünk a 100 éve született Földváry Aladárra. 

Bauxitkutatási Bizottság. A bauxitipar (elsõ) 5 éves tervének kidolgozása során az Országos Tervhivatal uta-
sítást adott egy Bauxitkutatási Bizottság megalakítására. Ennek a bizottságnak a feladata a bauxitkutatások további
kilátásainak megállapítása, valamint a kutatási munkák módszeres megszervezése volt. E bizottság megállapította,
hogy az iparilag feldolgozható készleteink igencsak korlátosak s hogy az 1950-52-es években a legfontosabb feladat
új bauxit-lelõhelyek fölkutatása. Ugyancsak e bizottság tett javaslatot akkor még Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium
Rt /Maszobart/ kebelén belül kutató kirendeltség létesítésére. Ez a késõbbi Kutató Expedíció, majd 1954 után a Ba-
uxitkutató Vállalat. 

Földtani Intézet igazgatója politikai szerepben. Gróf Bethlen Béla Észak-Erdély kormánybiztosa voltam (Zrí-
nyi katonai Kiadó, 1989) c. visszaemlékezésében több helyet találunk bányászati, fõleg sóbányászati emlékképeket.
Észak-Erdélynek a bécsi-döntéssel történt visszacsatolása új vasút(szárny)vonal építését tette sürgõsen szükségesé. A
vonalvezetési lehetõségek egyikének "Lóczy Lajos, az Európa-szerte nagyrabecsült geológus professzor is ellene volt éppen a bizony-
talan terep miatt." Ennek ellenére az építési munkálatok nagy erõvel meg-indultak 1940 õszén. Egy szakasza igen csú-
szásveszélyes volt. A víztelenítési munkálatok után kiderült, hogy a helyben kitermelt föld nem felel meg a pálya töltés-
alapjául. Végül budapesti szeméttelepének anyagát szállították oda e célra. A pályaavatási ünnepségen maga a kor-
mányzó is részt vett, annak ellenére, hogy "néhány nappal a megnyitás elõtt az országos geológiai intézet feje még tiltakozást je-
lentett be az ellen, hogy az államfõ életét a bizonytalan vonalon kockára tegyék.." [A kéziratot sajtó alá rendezte Romsics Ignác].
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A FÚRÁS SZEREPE A MAGYARORSZÁGI BAUXITKUTATÁSBAN

KKáárroollyy  GGyyuullaa,,  SSzzaakkáállyy  ÁÁrroonn,,  VViizzyy  BBééllaa

A bauxitkutatási költségek 80%-át a fúrásos kutatás teszi ki. A több mint 40.000 db 3600 km összhosszt kitevõ fúrási mun-
ka történetét, eredményességét, hatékonyságát, szervezeti kereteit, valamint a fúróberendezések és a fúrási technológia
fejlõdését tekintik át a munkában évtizedeken át résztvevõ szerzõk. Az úrkúti vas-mangán iszap kutatása és felhasználási
lehetõségei.

AZ ANYAG-VIZSGÁLAT TÖRTÉNETE A BAUXITKUTATÓ VÁLLALATNÁL

DDuuddiicchh  EEnnddrree,,  KKoovvááccss  ÁÁrrppáádd,,  SSiikkllóóssii  LLaajjoossnnéé,,  SSzzeekkéérr  ZZoollttáánn,,  TTóótthh  KKáállmmáánn

Szerzõk a Bauxitkutató Vállalat kutatásaihoz kapcsolódó anyagvizsgálatok történetét tekintik át 1960-tól napjainkig. Meg-
állapítják, hogy a vizsgálatok mindvégig jól szolgálták a kutatásokat, illetve a bányászati igényeket. A vizsgálati eredmények
szervesen beépültek a magyarországi bauxittudományba, de nemzetközi elismerést is szereztek annak

VÍZFÖLDTANI KUTATÁSOK A BAUXITBÁNYÁSZATBAN

VViizzyy  BBééllaa,,  HHõõrriisszztt  GGyyöörrggyy

A bauxitbányászat az 1950-es évektõl került szembe a vízveszéllyel, ezért kiterjedt vízföldtani kutatásokba kezdett. Ennek
eredményeire támaszkodva döntötték el az alkalmazott vízvédelem módját. A fokozódó vízkivételek felborítva a karsztvíz-
háztartás egyensúlyát, károsodást okoztak a vízhasználatokban és veszélyeztették a Hévízi-tó mûködését. A bányavízvé-
delem megoldása és a károk megelõzése, elhárítása érdekében végzett vízföldtani kutatásokat foglalták össze a szerzõk.

PARADIGMÁK A BAUXITKUTATÓ GEOFIZIKÁBAN - A GEOFIZIKAI INTÉZET SZEREPE A BAUXITKUTATÁSBAN

FFaannccssiikk  TTaammááss,,  KKaakkaass  KKrriissttóóff

A cikk az Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet szerepét ismerteti a bauxit-kutatásban, valamint azt a három
komplex kutatási stratégiát (mostani megfogalmazásunk szerint: paradigmát), amelyet az ELGI kutatói (az alumíniumipar
szakembereivel együtt) kialakítottak az elõkutatásban, a közepes mélységû bauxittároló szerkezetek detektálásában és a
kibúvásos területek térképezésében.

A BAUXIT-KÉSZLETSZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK, A BAUXITVAGYON MÉRLEG ÉS A GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS

TÖRTÉNETE

RR..  SSzzaabbóó  IIssttvváánn,,  FFooddoorr  BBééllaa

A bányászati kockázat becslését is lehetõvé tevõ készletszámítás kérdései már évtizedekkel korában fölmerültek. Szerzõk
a Magyarországon alkalmazott módszereket tekintik át kezdetektõl.

AZ ALSÓPEREI BAUXIT FÖLDTANI KUTATÁSA ÉS SZEREPE A FÖLDTANI MEGISMERÉSBEN 

CCssáásszzáárr  GGéézzaa

Szerzõ a Dunántúli Középhegység (Transdanubian Central Range) középsõ kréta  bauxitjának, az Alsóperei Bauxit
Formációnak kutatástörténetét (research history) mutatja be. A bauxitelõfordulásnak  gazdaságilag kis  jelentõsége volt,.
de a térségi kutatások a földtani megismerés számára nagy jelentõségû adatokat szolgáltattak, hathatósan elõsegítették a
földtani képzõdmények formációkba sorolását. 
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A BAUXITKUTATÁS HOZZÁJÁRULÁSA A TRIÁSZ ÉS A FELSÕ-KRÉTA KÉPZÕDMÉNYEK

RÉTEGTAN MEGISMERÉSÉHEZ

HHaaaass  JJáánnooss

Az írás bemutatja a bauxitkutatás során és eredményeként született legfontosabb triász-, illetve felsõkréta rétegtani ered-
ményeket

A BAUXITKUTATÁS EOCÉN RÉTEGTANI HOZADÉKA

KKeeccsskkeemmééttii  TTiibboorr

A Kopek Gábor emlékének szánt írás a legelterjedtebb bauxitfedõ képzõdmény megismerés történetének néhány, fõleg
személyes vonatkozását tekinti át. 

A GÁNTI ÉS EGYÉB VÉRTESI BAUXITKUTATÁSOK RÖVID, IDÕRENDI ÁTTEKINTÉSE

SSzzaabbóó  EElleemméérr

A gánti a harmincas években a világ legnagyobb, s emiatt legismertebb bauxittelepének számított. Kutatástörténetét tekin-
ti át szerzõ.

AZ ISZKASZENTGYÖRGYI BAUXITTELEPEK KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE

KKoommllóóssssyy  GGyyöörrggyy

A 60-as és 70-es években az iszkaszentgyörgyi telepek kutatása óriási mennyiségû adatot szolgáltatott a tudomány számá-
ra is. A munka rövid és vázlatos összefoglalás a több évtizedes ipari kutatási eredményeirõl és az e területhez kapcsolódó
legfontosabb tudományos meg-állapításokról.

A NYIRÁDI BAUXITKUTATÁS 

JJaannkkoovviiccss  BBáálliinntt,,  PPaattaakkii  AAttttiillaa,,  TTóótthh  KKáállmmáánn

A magyar alumíniumipar legfontosabb bauxitterülete évtizedeken át a Nyirád-csabpusztai volt.  A kutatások a huszas évek-
tõl 1991-ig tartósan és megszakítás nélkül folytak. Az írás a bányageológiai- és a vízföldtani  kutatásokra (research) is figye-
lemmel van. 

A GERECSE-DK TERÜLET BAUXITTÖRTÉNETE 1987-IG

TTóótthh  ÁÁllmmooss

A Gerecse-térségi Magyarország legösszetettebb bauxit-elõfordulása. Szerzõ a huszas évekbeli elsõ nyomoktól 1987-ig te-
kinti át a több szakaszban folyt kutatások történetét.

FELSZÍNI GEOFIZIKAI MÉRÉSEK A GERECSE DÉLKELETI ELÕTERÉBEN

RReezzeessssyy  GGéézzaa

Az írás a Gerecse térségi kõszén- és bauxitkutatások során és a fúrások telepítését segítõ felszíni geofizikai mérések törté-
netét mutatja be. 
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THE ROLE OF DRILLING THE HUNGARIAN BAUXITE PROSPECTING

GGyyuullaa  KKáárroollyy,,  ÁÁrroonn  SSzzaakkáállyy,,  BBééllaa  VViizzyy

The authors summarise more then 40,000 pieces drilling work, 3,600 km in total and  the sufficiancy, efficiency, constitu-
tional frames, and the development of the drilling machines and the drilling technologies.

THE HISTORY OF THE MATERIAL-ANALISYS AT THE BAUXIT PROSPECTING COMPANY

EEnnddrree  DDuuddiicchh,,  ÁÁrrppáádd  KKoovvááccss,,  MMrrss..  LLaajjooss  SSiikkllóóssii,,  ZZoollttáánn  SSzzeekkéérr,,  KKáállmmáánn  TTóótthh

The Authors summarise the researches of the Company linking to the history of the material-analyses from 1960 nearly up
to these days. It is claimed that the analyses have been serving the bauxit researches, and the mining requirements. The
results of the analyses became an integral part of the Hungarian bauxite science, but also international application was
gained to it. 

HYDROGEOLOGICAL EXPLORATIONS IN BAUXITE MINING 

GGyyöörrggyy  HHöörriisszztt,,  BBééllaa  VViizzyy

Bauxite mining faced water risk from the '50s so extensive hydrogeological explorations were initiated. Based upon its
results the means of water protection was defined. The increasing water uplifts - overbalancing the karst water household
- caused significant damage to water practices and endangered the operation of the Hévíz thermal lake. 

The authors summarised the hydrogeological explorations done in favour of preventing and averting damages and solving
water protection.

GEOPHYSICAL PARADIGMS IN BAUXITE PROSPECTING – WHAT THE GEOPHYSICAL INSTITUTE DID FOR THE

HUNGARIAN BAUXITES

TTaammááss  FFaannccssiikk,,  KKrriissttóóff  LL..  KKaakkaass

The paper reports the (late) role of the Eötvös Loránd Geophysical Institute in the domestic bauxite prospecting, and out-
lines three of leading strategies (paradigms) of the application of the geophysical methods (for the evaluation of prognos-
tic areas, for the mapping of bauxite traps, and for detecting of near-surface bauxite bodies). 

THE HISTORY OF THE BAUXITE RESERVE ESTIMATION PROCESSES, RESERVE BALANCE AND THE ECONOMICAL

ASSESMENT IN HUNGARY

RR..  SSzzaabbóó  IIssttvváánn,,  FFooddoorr  BBééllaa

Matters on reserve estimation making main risk possible, came up some decades ago. The authors summarise the applied
methods in Hungary from the very beginning.

THE BAUXITE GEOLOGICAL PROSPECTING OF ALSÓPERE AND THE ROLE IN THE GEOLOGYCAL RECOGNITION

GGéézzaa  CCssáásszzáárr

The author presents the research history of the mid-creataceous bauxite, the Alsópere Bauxite Formation from the
Transdanubian Central Range. Bauxite deposit had very little economical significance. but the regional explorations served
data of inevitable importance for the geological science as they efficiently advanced the rank the geological formations
among the Formations.
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THE CONTRIBUTION OF THE BAUXITE PROSPECTING TO THE STRATIGRAPHYCAL-COGNITION OF THE TRIASSIC

AND UPPER CRETACEOUS FORMATIONS

JJáánnooss  HHaaaass

The text presents the most important triassic and upper cretaceus stratigraphycal results, that were arised during and in
the results of the bauxite prospecting

THE PROCEEDS OF THE BAUXITES PROSPECTING FOR THE EOCEN STRATIGRAPHY

TTiibboorr  KKeeccsskkeemmééttii

The text intended to the memory of Gábor Kopek summarises the history of the most spreaded bauxit overlying bed for-
mation's mainly related to personal concerns.

SHORT AND CHRONOLOGICAL SUMMARY OF THE BAUXITE PROSPECTING OF GÁNT AND VÉRTES

EElleemméérr  SSzzaabbóó

The Gánt bauxite was the biggest and the the most well-known bauxite seam in the 1930s. The research summarise the
reasearch history.

THE HISTORY OF THE ISZKASZENTGYÖRGY BAUXITE DISTRICT

GGyyöörrggyy  KKoommllóóssssyy

In the 60s' and 70s' the prospecting of the Iszkaszentgyörgy bauxit districts adomes served a huge amount of data for the
science, too. The work is a short and outline summary of decennial results of the industrial prospecting and the most
important scientific claims linked to this field.

THE NYIRÁD BAUXITE PROSPECTING 

BBáálliinntt  JJnnkkoovviiccss,,  AAttttiillaa  PPaattaakkii,,  KKáállmmáánn  TTóótthh

The most important bauxite area of the Hungarian Aluminium Industrial was Nyirad-Csabpuszta through decades. The
prospecting was on from the 1920s up to 1991 without any breaks. The text takes not only the main-geological but the
hidrogeological researches into consideration

THE BAUXITE RESEARCH HISTORY OF THE SOUTH-EASTERN GERECSE UP TO 1987. 

ÁÁllmmooss  TTóótthh

The bauxite-occurence in the Gerecse region is the most complex in Hungary. The author presents the history of the
research, going on in more periods, from the 1920s up to 1987. 

THE GEOPHISICAL SURVEYING AT THE FORELAND OF THE SE GERECSE

GGéézzaa  RReezzeessssyy

The work presents the Gerecse coal and bauxite explorations and the history of geophysical surface measurements that
helps to settle the drillings.
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Tisztelt FÖLDTANI KUTATÁS Olvasó!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a FÖLDTANI KUTATÁS szakmai folyóirat 2006-tól interneten jelenik meg.

Az elektronikus újság továbbra is megtartja korábbi arculatát, azaz rovatokba szerkesztetten készül és évente 4 alkalom-
mal jelenik meg.

KUTATÁS rovat a korábbi hagyományoknak megfelelõen, elsõsorban az alkalmazott kutatások eredményeinek ismerteté-
sét szolgálja. A GEOJOG rovat a földtani kutatáshoz kapcsolódó jogszabályok, a földtani államigazgatási és hatósági eljá-
rási rendek ismertetését szolgálja. A HÍREK rovatba várunk minden olyan friss információt, közleményt, amely a széles szak-
mai közvélemény számára érdekes lehet.

A megújult FÖLDTANI KUTATÁS továbbra sem kíván a tudományos folyóiratokkal konkurálni, sokkal inkább a legérdeke-
sebb kutatással kapcsolatos hírek és eredmények közreadójává kíván válni. A bányászat, a környezetvédelem, a területfej-
lesztés, a vízkutatás és az oktatás területén dolgozók reményeink szerint hasznos információkkal gazdagodhatnak lapunk-
ból.

A lapot elsõsorban a szakma területén dolgozó kollégáknak szánjuk, azonban szeretnénk azt is, hogy olyanok is olvassák,
akik nem földtani szakemberek, de munkájuk, tanulmányaik és a hétköznapi életük során kapcsolatba kerülhetnek a föld-
tannal, illetve szükségük lehet a legújabb földtani kutatási ismeretekre. 

Tapasztalataink szerint óriási igény van az információ áramlására a földtant is érintõ gyorsan változó társadalmi és gazda-
sági környezetben. Elsõsorban ennek az igénynek szeretnénk eleget tenni. Az interneten történõ megjelenés szélesíti az ol-
vasótábort, hiszen így minden érdeklõdõ számára elérhetõvé válik a lap. 

A FÖLDTANI KUTATÁS nem tudományos, hanem elsõsorban olyan szakmai lap, amely a széleskörû tájékoztatás mellett le-
hetõséget nyújt a szakma mûvelõinek az informálódáson túl a publikálásra, valamint tevékenységük reklámozásához hirde-
tések közzétételével.

Az internetes közzététel a lap külsõ megjelenésében is elõnyt jelent, hiszen megszünnek a terjedelmi korlátok és lehetõvé
válnak a színes ábrák és fényképek megjelentetése is. Az interneten való hozzáférés természetesen ingyenes. Külön
kérésre – akik ezt igénylik – CD-n is el tudjuk juttatni a kért számot 500Ft+ÁFA ár ellenében, .

Hogy lapunk érdekes és naprakész legyen várjuk minden kedves Olvasó megjelentetésre szánt anyagát, hírét
és véleményét, javaslatait a megadott postai vagy e-mail címre.

Reméljük, hogy ez az új forma legalább olyan népszerû lesz, mint a korábbi nyomtatott forma volt, s talán azok számára is
elérhetõ lesz, akik eddig nem tudták megrendelni vagy nem tudtak a lap létezésérõl.

Elérhetõségek:

Levélezési cím: Magyar Geológiai Szolgálat 1143 Budapest, Stefánia út 14.

Fax: 251-1759    Tel: 267-1425    Email: unica@mgsz.hu

http://www.foldtanikutatas.hu
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A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A cikkeket a felelős szerkesztőnek vagy a rovatvezetőnek kell megküldeni. A cikkekhez az ábrákat, fényképeket és térképeket A4-nél nem
nagyobb méretben scannelhető formában, vagy mágneslemezen kérjük. A szöveget számítógépes szövegszerkesztő formátumban tudjuk
fogadni, továbbá magyar és angol összefoglalót kérünk. Az irodalom jegyzéket és a hivatkozásokat a szerzők nevének és a közlemény
időpontjának feltüntetésével kérjük megadni. Gépelést és az ábrák elkészítését a szerkesztőség nem vállalja. A beérkezett cikkek
megjelenéséről és megjelenési sorrendjéről a szerkesztőbizottság dönt a beérkezés időpontjának figyelembevételével. A cikkek tartalmáért a
felelősség a szerzőt terheli. Lehetőséget kínálunk reklám és hírdetés megjelentetésére, további bővebb felvilágosítás a szerkesztőségünktől
kapható.

Levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 14. Postacím: 1440 Budapest, POB 17.
Tel: 267-1424 Fax: 251-1759



Interneten megtekinthető a http://www.foldtanikutatas.hu weboldalon

Szürke bauxit az alatte lévő vaskéreggel

(hematitososdott ( re-oxidálódott)

pirit sávval

Homogén szövetű, gyéren pizolitos bauxit Fehér

kaolinites foltokkal

Sötétvörös sárga folt s eres bauxito -

Sárga vörös foltos, ál- és valódi breccsás bauxit

A legjellegzetesebb

Iszkaszentgyörgyi bauxitfajták

Homogén szövetű, sötétvörös

bauxitban világossárga, abban

rózsaszín erekkel
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