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KÖSZÖNET AZ OLVASÓNAK!

a Földtani Kutatásról alkotott vélem ényének szíves elküldéséért, az 
1981. 1. számunkban elhelyezett kérdőív gondos kitöltéséért, a beérkezett 
hasznos javaslatokért, kritikákért.

A z  adatgyűjtő lapok folyamatosan érkeznek a szerkesztőségbe, még 
ezen szám lapzártakor is hozza őket a posta. Feldolgozásukról, statisztikai 
értékelésükről — ahogy többen kérték is — részletesen tájékoztatni fogjuk  
t. Olvasóinkat.

Külön köszönjük azok fáradozását, akik a kérdőív gondos-pontos meg
válaszolásán túl, külön is megírták észrevételeiket. A z ilyen részletesebb,, 
elismerő vagy éppen elmarasztaló bírálatok, javaslatok már több, m int száz 
oldalt tesznek ki, feldolgozásuk tehát hosszabb időt igényel. A z  első gyors 
áttekintés alapján azonban máris jólesően állapítható meg, hogy számos 
javaslat találkozott a szerkesztő bizottság szándékaival.

Sokan kü ld ték  be olvasható névvel, cím mel szöveges értékelésüket, ill. 
te ttek  fel így kérdéseket, de éppen az ilyen kérdőívek sokasága miatt, az 
egyenkénti megválaszolásra egyszerűen nincs lehetőségünk. Szíves elnézést 
kérünk tehát azoktól, akik személyre szóló szerkesztőségi reflexió t várnak  
észrevételeikre.

A  szerkesztő bizottság és a szerkesztők a beérkezett anyagból úgy lát
ják, hogy eddigi elképzeléseik, terveik az Olvasók tetszésével általában ta
lálkoztak. A  beküldött sok hasznos javaslat folyamatos és a lehetőségekhez 
m érten m inél teljesebb megvalósítása megtisztelő kötelesség. Őszintén re
m éljük, hogy az elkövetkező számokban az Olvasó találkozni fog saját ötle
teivel, javasolt témáival, és lapunkat még inkább sajátjának fogja érezni.

Ebben bízva köszönti az Olvasót
a szerkesztőség



Méhes Lajos ipari miniszter felszólalása

KEDVES E LV TÁ R SA K !

Első alkalommal találkozom ilyen form ában 
a  földtani kutatás képviselőivel. Bár a bánya- 
vállalatokkal való ismerkedésem során az itt el
hangzott problém ák egyrészével m ár találkoz
tam a Központi Földtani H ivatal korm ány
felügyeletét ellátó m iniszterként érdeklődéssel 
hallgattam  a beszámolókat. Szívből gratulálok 
az elért eredm ényekhez — m elyek közül:

—  kiemelkedő jelentőségű az energiahordozó 
ásványi nyersanyagok területén  elért jelen
tős ásványvagyon-növekedés és a tervbe vett 
bányanyitások részletes földtani kutatással 
való megalapozása,

—  nagy fontosságú az alum ínium ipar nyers
anyagbázisát biztosító bauxitkutatás eredm é
nyessége,

—  jelentős népgazdasági tartalékot képvisel a 
felku tato tt színesére- és mangánércvagyon, 
am elyek kiaknázására gazdasági erőforrá
saink növekedésének függvényében kerül
sor,

—  örvendetes az ásványbányászat nyersanyag- 
bázisának kedvező alakulása

és indokoltan kap hangsúlyt
— az építőanyagipari nyersanyagok, a vízföld

tani kutatás, a mezőgazdaság és a környe
zetvédelem érdekében végzett földtani ku ta
tás növekvő jelentősége.

Mindez arra utal, hogy Önök jól gazdálkod
tak  a bányavállalatok és a kutató vállalatok 
kutatási kapacitásával.

A beszámolók term észetesen nemcsak az 
eredm ényekről, hanem az ilyen széles körű és 
bonyolult tevékenységgel szükségszerűen vele
járó problém ákról is szóltak. Jó ezeket világosan 
látni, amikor egy új középtávú tervciklus kezde
tén  vagyunk. Különösképpen fontos ez most, 
amikor elsősorban a még jobb m unka teszi le
hetővé a terv  legfontosabb célkitűzéseinek meg
valósítását, azt, hogy a gazdasági egyensúly 
biztosítása m ellett erőt gyűjtsünk a népgazda
ság hosszabb távon dinam ikusabb fejlesztésé
hez.

Gazdaságpolitikánk változatlanul érvényes 
tétele, hogy a gazdasági növekedés m érsékeltebb 
üteméhez rendelten az a szelektív iparfejlesztés 
hozhatja meg végül is a népgazdasági term elés
ben előirányzott eredm ényeket, amely minél ta 
karékosabb energia- és nyersanyag-felhasználás 
m ellett biztosítja a fejlődést. Visszafogottabban 
kell bánnunk a feljesztési forrásokkal is. Ez a 
visszafogott fejlesztési ütem  azonban nem vonat

koztatható a földtani kutatási tevékenységre. Ép
pen ellenkezőleg: a gazdasági építés m érsékeltebb 
ütem ének átm eneti időszakát kell kihasználni 
arra, hogy még több, sokrétűbb, megbízhatóbb 
információkhoz jussunk a legértékesebb ásványi 
nyersanyaglelőhelyekről, hogy a népgazdaság 
teherbíróképességének fokozódása idejére még 
dinam ikusabb, egyben kisebb kockázattal járó 
term elésfejlesztési elgondolásokat valósíthas
sunk meg.

Most az a feladatunk, hogy a népgazdaság 
adott helyzetében, az általános célkitűzésekkel 
kölcsönhatásban saját konkrét tennivalóinkat 
fogalmazzuk meg. Éngedjenek meg ehhez né
hány gondolatot, részben az itt m ár érin tettek
hez is.

— Változatlan igény a földtani kutatással 
szemben, hogy a kutatásirányítás koncepcio
nális elveit és a bányavállalatok kutatási, 
gazdálkodási tapasztalatait ötvözve, az e té
ren  elengedhetetlen együttműködéssel te
rem tse meg a bányászati term elés bázisát, 
nyújtson prognózist és választékot a nyers
anyagpolitikai koncepciók kialakításához, a 
jövő bányászati tevékenységének m egterve
zéséhez. Továbbra is nagy súlyt kell helyezni 
ezért az ország nem zeti vagyonát növelő, a 
bányászati term elési terveket megalapozó új 
ipari ásványvagyon lelőhelyek felderítésére, 
különösen a szénhidrogén-term elés szinten- 
tartásához szükséges 35 millió tonna új szén- 
hidrogénvagyon és a bauxitterm elés mérsé
kelt növeléséhez szükséges 20—22 millió ton
na új ipari bauxitvagyon 1985-ig történő 
m egtalálására. N yersanyagkutatásoknál el
sőbbséget kell biztosítani a kedvezőbb, gaz
daságosabban hasznosítható lelőhelyek fel
derítésének.

— A központi szám ítástechnikai program kere
tében, a meglévő és a fejlesztés előtt álló 
korszerű számítóközpontok igénybevételével 
gyorsítani és korszerűsíteni kell a bányá
szati döntések megalapozásához szükséges 
földtani adatszolgáltatást. Ki kell alakítani 
azt a korszerű információs rendszert, amely 
az ásvány vagy on-hasznosítás teljes vertiku
m ában — a földtani kutatás, bányalétesítés, 
termelés, feldolgozás fázisaiban — a népgaz
daság kapcsolódó területeivel összhangban 
biztosítja a legfontosabb földtani kutatási és 
ipargazdasági döntések jó megalapozását.

— Nagy figyelmet kell fordítani a korszerű 
földtani és geofizikai módszerek szélesebb 
körű elterjesztésére, nemcsak a fúrásos ku
tatás előkészítésének stádiumában, hanem a 
részletes kutatások, valam int a bányam űve
letek tervezése és irányítása során is.
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— A gazdaságirányítás folyam atban lévő fej
lesztése keretében arra törekszünk, hogy az 
iparirányítás elvi jellegű legyen, az állami 
akarat érvényesítését a vállalati tevékeny
séghez kötődő gazdasági szabályozók közve
títsék a kutató-term elő vállalatok részére.

E témakörhöz kapcsolódóan előkészítés alatt 
áll a kutatás-finanszírozás és az érdekeltségi 
rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, 
hogy a földtani kutatás ráfordításai közvetlenül 
jelenjenek meg a bányászati ráfordítások között, 
s így az állami szabályozók hatékonyabban ösz
tönözzék a kutató- és term elővállalatokat a ku
tatási költségekkel és az ásványvagyonnal való 
takarékosabb gazdálkodásra.

KEDVES ELVTÁRSAK !

Olyan időpontban tanácskozunk a földtani 
kutatás középtávú feladatairól, amikor a Távlati 
Népgazdasági Terv kialakításán munkálkodunk. 
Ebben az ásványi nyersanyagpolitika helyes 
meghatározásának, ezenbelül a nyersanyag- 
kutatás stratégiájának nagy jelentősége van.

Kérem, hogy szaktudásukkal, ebben a felfo
gásban segítsék elő a földtani kutatás eredm é
nyeiben érdekelt főhatóságok és vállalatok m un
káját, biztosítsák a tudomány és a gyakorlat 
összeforrottságát, a rendelkezésre álló szellemi 
és anyagi kapacitás legfontosabb feladatokra 
való koncentrálását, valam int a rövid- és hosz- 
szú távú népgazdasági igények megfelelő össze
hangolását.

Azt gondolom, hogy ezzel a mai ankéttal lé
nyegében lezárul a VI. ötéves földtani kutatási 
terv előkészítése. Mindez nagym értékben elő
segítheti, hogy a végső egyeztetés alapján vé
gül is jó terve legyen az országnak, és világos, 
feladatai a ku tatást végző vállalatoknak. Azt 
kívánom a földtani kutatás m inden dolgozójá
nak, hogy ezen jó terv  birtokában érjenek el 
újabb jelentős eredm ényeket az energiahordo
zók, az ércek, az ásványbányászati nyersanya
gok és az építőipari nyersanyagok ásványvagyo- 
nának növelésében, valam int a földtani kutatás 
egyéb területein. Nélkülözhetetlenül szükséges 
mindez a párt és a korm ány célkitűzéseinek 
megvalósításához, hogy „az eddiginél fokozot
tabb m értékben támaszkodhassunk hazai term é
szeti erőforrásainkra” .
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A bauxítkutatás eredményei az V. ötéves tervben 
és feladatai a VI. ötéves terv folyamán

DR. BÁRDOSSY GYÖRGY, 
a M agyar A lum ínium ipari Tröszt főgeológusa

Az V. ötéves terv bauxitkutatásának ered
ményei.

A  kutatási koncepció ismertetése

A  buxitkutatás V. ötéves terve eredetileg 423 
em fúrásos ku tatást irányzott elő. A bauxitbá
nyászat m egnövekedett igényei m iatt a tervidő
szakban jelentős fejlesztés következett be a 
Bauxitkutató Vállalatnál, m elynek eredm énye
ként 1976. évi kapacitása m egduplázódott; fej
lesztésére 210 M Ft-ot költöttünk.

A kutatási koncepció a kutatási kapacitás na
gyobb részét a nyírádi és az iharkúti előfordulás 
m egkutatására összpontosította, ahol jóminősé
gű, olcsón feldolgozható bauxit k im utatására 
volt rem ény. További feladat volt a bakony- 
oszlopi bauxitelőfordulás kutatása, valam int az 
iszkaszentgyörgyi előfordulás perspektíváinak 
lehetőleg minél teljesebb tisztázása.

Jelentős erőket irányzott elő a terv  az előző 
években kissé elm aradt elő- és felderítő ku ta
tásra. Ezen belül külön hangsúlyt kapott a se
kély, külfejtésre alkalmas terü letek  felkutatása.

A  kutatási terv teljesítése

A nagym érvű kapacitásfejlesztés következté
ben a B auxitkutató Vállalat az eredetileg te r
vezett 423 em helyett 484,7 em -t teljesített, sőt 
1980-ban alvállalkozóként az OFKFV további 
18,7 em bauxitkutató  fúrást végzett, ami együt
tesen 503,4 em -t te tt ki.

A B auxitkutató Vállalat által kivitelezett fú
rások legfontosabb param étereit az' 1. táblázat 
szemlélteti. A M agyar Alum ínium ipari Tröszt

az V. ötéves tervben 1121,5 M Ft-ot költött 
bauxitkutatásra (az OFKFV fúrásait is beleszá
mítva). Ez a hatalm as összeg azonban m egté
rült, m ert összesen 19 Mt ipari bauxitvagyon 
kim utatására kerü lt sor. A tervidőszak első 3 
évében a Központi Földtani Hivatal finanszí
rozta a Nagyegyháza és Csordakút térségében 
végzett bauxitkutatást 26,8 em összterjedelem- 
ben. 1980-ban a KFH saját kivitelezésben (al
vállalkozó MÉV) 7,5 em bauxitkutató fúrást 
végeztetett a csordakúti előfordulás területén, 
27,9 MFt összköltséggel.

A kutatás m űszaki hatékonyságát a fúrási te r
melékenység adatai szem léltetik (1. táblázat). 
A term elékenység évről évre növekedett és az 
V. ötéves terv  átlagában 461 m /berendezés/hó 
volt, szemben a IV. ötéves tervidőszak 426 m/ 
berendezés/hó átlagával. A növekvő árak elle
nére a fúrási önköltség nem em elkedett és 1386 
Ft/m  tervidőszaki átlaga igen kedvező.

A fúrási produktivitás az egyes években ter
mészetesen ingadozott, átlaga 38 t/m . Ez bár ke
vesebb az előző tervidőszakénál (62 t/m), de még 
mindig igen kedvező szám. A fajlagos kutatási 
ráfordítás 59 F t/t volt a tervidőszak átlagában. 
Ez a szám a bauxit jelenlegi árának (950 Ft/t) 
5% -át képezi.

A tervidőszak alatt összesen 4991 db fúrás 
m élyült, a fúrási átlagmélység tehát 100,7 m. Ha 
figyelembe vesszük, hogy a fúrási folyóméter kb. 
20% -a esett fekü fúrásra, akkor jól szembetűnik 
az hogy milyen tudatosan a sekély területekre 
összpontosítottuk kutatásainkat.

Jelentős hatékonyság-növekedést értünk el — 
a műszaki és a földtani szolgálat összehangolt 
erőfeszítéseivel — a fekü fúrás arányának opti
malizálása terén. Míg 1977-ben még a lefúrt 
összfolyóméter 28,1%-a esett felcüfúrásra, addig 
1980-ban az m ár csak 15,3%-ot te tt ki.

1. sz. táblázat

A Bauxitkutató Vállalat által megvalósított földtani kutatás főbb adatai

1976 1977 1978 1979 1980
V. ötéves 

tervidőszak 
átlaga, ill. 

összege

Felkutato tt új ism ert 
bauxitvagyon (ipari) Mt 1,4 4,6 3,4 4,7 4,2 2  18,3
F úrás mennyisége Km 52,3 104.8 102,2 110,6 114.8 2  484,7
Elő- és felderítő  kutatás aránya %

m/ber.hó
40 29 43 40 27 36

Fúrási term elékenység 332 483 452 490 523 461
K utatási ráfordítás M Ft 130,3 219,0 221,1 254,3 259,2 2  1083,9
Fúrási produktivitás t/m 27 44 33 42 37 38
Fajlagos ku tatási ráfordítás F t/t 54 48 43 33 51 44
Fúrási önköltség Ft/m 1513 1245 1463 1431 1346 1386
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A fúrások magkihozatala a bauxitból 97% 
volt, messzemenően kielégítve a m intavételi 
igényeket.

Az elő- és a felderítőkutatás aránya a tervidő
szak átlagában 36% volt, ami jóval több a IV. 
ötéves tervidőszak átlagánál (11%).

Földtani eredm ények

Az egyes bauxitelőfordulásokon a tervidő
szakban lem élyített fúrásokat, valam int a kuta
tás produktivitását a 2. táblázat szemlélteti.

2. sz. táblázat

K utatási terü let Lem élyült 
em '

fúrások
db

K utatási 
produkti

v itás t/fm

Nyirád 199,3 1469 30,4
Halim ba—Szőc 6,1 94 69.6
Iharkú t—Ném etbánya 129,2 1728 55,7
Bakonyoszlop—D udar 85,0 688 133,7
Fenyőfő 2.4 34 7,1
Iszkaszentgyörgy 39,2 583 38,8
Guttam ási—Isztim ér 5,3 81 11,5
Vértes-hegység 5,7 137 39.0
Tükrösm ajor 
Nagyegyháza—

4,4 19 46,4

Csordakút 26,8 158 25,9

Mennyiségi produktivitás szempontjából két
ségkívül a Bakonyoszlop térségében végzett ku
tatás volt a legsikeresebb, am it azonban némileg 
leront az itteni bauxit közepes minősége (átla
gos modulus 5,5). Az előforduláson kijelölt 1. 
bányászati koncentráció területén  13 db bauxit- 
telepet sikerült kim utatni és ezek hálózatos, 
részletes kutatása is igen előrehaladt.

Következő legproduktívabb kutatásunk Ihar
kút—Ném etbánya térségében folyt, ahol a jó 
mennyiségi eredm ényen tú l a bauxit minősége 
(átlagos modulus 9,6) és felszínhez való közel
sége is igen kedvező. Jellemző a m unka inten
zitására, hogy az 1976-ban zárójelentéssel á t
adott II. sz. lencse külfejtéses kiterm elése 1977- 
ben kezdődött meg; az 1978-ban átadott 1. bá
nyászati koncentráció 5 bauxittelepe közül pedig 
jelenleg m ár 4 telep külfejtéses term elése folyik.

A tervidőszakban a legnagyobb volumenű 
m unkát Nyirád térségében végeztük. Az előfor
dulás jelentős jóminőségű bauxitvagyona m iatt 
a bauxitbányászat szám ára kiem elt fontosságú. 
Ezért 1979-ben a BKV-val és a Bakonyi Bauxit
bánya Vállalattal közösen tanulm ányt készítet
tünk, melyben felm értük az előfordulás teljes 
m egkutatásához még szükséges fúrásm ennyisé
get, valam int a bányászat fejlesztésének lehető
ségeit. Mint ismeretes, a terü let nagy vízveszé
lyessége m iatt a bányászat i tt  az aktív vízszint- 
süllyesztéssel vízm entesített területrészeken fo
lyik. Jelenlegi ism ereteink szerint az engedé
lyezett maximális vízemelés (350 m 3/perc) mel
le tt legfeljebb a +  О-ás szintig tud juk  a bauxitot 
kitermelni. Ezért a kutatásainkat a tervidőszak
ban a +  0 szint feletti területrészekre összpon
tosítottuk.

A nagyszámú részletes fúrás eredm ényeként

a tervidőszak során öt részterület került záró- 
jelentéssel átadásra. Közülük legfontosabbak a 
tüskésm ajori (Deáki 4.) és az izamajori 3. 
bányászati koncentráció területének átadása 
volt. Csabpuszta térségében, ahol egymás fe
lett két bauxitszint hélyezkedik el szenonkorú 
rétegek által elválasztva, különösen a tervidő
szak második felében volt eredm ényes a bauxit- 
kutatás. I tt több külfejtésre alkalmas bauxittele- 
pet is k im utattak  a fúrások.

Iszkaszentgyörgy térségében a korábban á t
átadott Bitó II. telep halastavak alatti részének 
kutatása tö rtén t meg. Felderítő kutatás indult 
1978-ban az előforduláshoz D-ről csatlakozó te
rületrészen és sikerült i tt  egy külfejtésre alkal
mas bauxittelepet kim utatni. A BKV gyors, 
céltudatos m unkájának eredm ényeként a kuta
tás 1980-ban lezárult. A zárójelentés elkészült 
és jelenleg m ár a külfejtés letakarítása folyik.

Sajnos Iszkaszentgyörgy tágabb környezeté
ben a felderítő kutatás eddig nem hozott külö
nösebb eredm ényt. Az eocén védőrétegek le
pusztulása m iatt a D-i, DK-i és DNy-i előtérben 
nem is szám íthatunk érdemleges bauxittelepek 
jelenlétére. Az É-i és ÉK-i oldalon viszont (Fe
hérvárcsurgó, M agyaralmás) a földtani kilátások 
kedvezőbbek. Itt a kutatás még csak kezdeti 
stádium ban van.

A Vértes-hegységben végzett felderítő- és 
előkutatás nem já rt a rem élt eredm énnyel az 
eocén képződmények nagyfokú lepusztultsága 
m iatt. Egyedül a G ánt községtől DNy-ra levő 
tektonikus árokban, valam int Csákberénytől 
DK-re, a hegység előterében találtak  a fúrások 
bauxitot.

A tervidőszak első három évében állami költ
ségvetési keretből végzett komplex bauxit- és 
kőszénkutatást a BKV Nagyegyháza és Csorda- 
kú t térségében. A bauxit kova-modulus szem
pontjából igen jó minőségű, de gyakran erősen 
szennyezett sziderittel, szulfid és szulfátkénnel, 
szerves anyaggal.

Az 1979— 80-ban Csordakút térségében a 
MÉV által kivitelezett kutatás igen sikeres volt 
és egy nem várt nagyságú bauxitlencsét m uta
to tt ki a jelenlegi szénbányától ÉNy-ra. A BKV 
látta  el a kutatás bauxitföldtani dokum entá
cióját és anyagvizsgálatát.

Felszíni bauxitkutató  tevékenységünk végter
mékei a kutatási zárójelentések, melyekkel egy- 
egy m egkutatott előfordulást bányatervezésre 
és beruházásra átadunk. Az V. ötéves tervidő
szakban a BKV 10 zárójeleiítést készített, me
lyek közül a legjelentősebb az 1978-zan elké
szült Iharkú t—Ném etbánya 1. bányászati kon
centráció és az 1979-ben elkészült Nyirád tüs
késmajori bányászati koncentráció zárójelentése. 
A tervidőszakban összesen 12,8 Mt földtani 
bauxitvagyon került zárójelentéssel átadásra 9,7 
átlagos modulussal. Pozitívan értékelhető, hogy 
az ism ert földtani vagyon átlagánál (6,1 modu
lus) jobb minőségű ez a bauxit, amelynek a ku
tatását a tervidőszakban befejeztük. Negatív 
viszont az a tény, hogy az átadott bauxitvagyon 
kevesebb, m int am ennyivel a tervidőszak so
rán  term elés és term elési veszteség révén a 
bauxitvagyon csökkent.
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A felszíni fúrásos kutatáson kívül a két 
bauxitbányavállalat a külfejtésekben és a m ély
művelésekben az alábbi volumenű term elési 
ku tatást végezte (km):

V állalat 1976 1977 1978 1979 1980
V. ötéves 

tervid. 
ossz.

Bakonyi
B auxitbánya
V állalat 26,5 26,2 22,2 29,5 33,7 138,1

F ejér megyei 
B auxitbányák 16,0 18,6 21,1 15,8 17,1 88,1

B auxitbányák
összesen: 42,5 44,8 43,3 45,3 50,8 226,7

Ez a tervszerűen telep íte tt term elési kutatás 
tette  lehetővé azt, hogy a bauxitbányák kívánt 
minőségű bauxitot term elhessenek, továbbá je
lentősen hozzájárult a term elési veszteségek 
csökkentéséhez. Itt említem meg, hogy a bánya- 
vállalatok és a MAT Központ összehangolt in
intézkedései következtében 1978 óta a term elési 
veszteség fokozatosan csökken.

1978 1979 1980
% % %

M élyművelések 28,7 28,6 27,9
Külfejtések 13,1 5,6 2,5

Bauxitbányászat összesen 26,7 25,1 23,6

Az elm últ ötéves tervidőszakban a bauxitbá
nyászat vízvédelme érdekében kiem elt vízmeny- 
nyiség további 20% -kal növekedett (400 
m 3/min), ami m ár a Dunántúli-középhegység bá
nyászati vízemelésének kétharm adát teszi ki. 
A főkarsztvízrendszer egyensúlyának megbon
tása és a növekvő depressziós terek  környezeti 
hatásának vizsgálatában súlyponti szerepet ka
pott a nyírádi vízkivétel és a Hévízi tóforrás 
összefüggésének kutatása. A VITUKI koordiná
lásában végzett m unka eredm ényeképpen az 
Országos Vízügyi H ivatal állásfoglalása 350 
m 3/m in-ben m axim álta a Nyirádon kiemelhető 
vízmennyiséget. Jelenleg ennek figyelembevé
telével vizsgáljuk a nyirádi bauxitbányászat 
további fejlesztéséhez javasolt vízvédelmi mód
szerek alkalmazási lehetőségeit.

Ezen túlm enően a tervidőszakban jelentősek 
voltak még a Kincsesbányán kiépítés alatt álló 
Bitó II. bánya fekü- és fedővízvédelmének meg
oldása érdekében végzett vizsgálatok.

Mind a vízvédelmi megoldások kiválasztása és 
alkalmazása, m ind a víztelenítés környezeti ha
tásának figyelemmel kísérése, az esetleges károk 
megelőzésére, elhárítására teendő intézkedések 
szem pontjából alapvető fontosságú volt a 
bauxitbányászat körzetében szükséges vízszint- 
észlelő rendszer fenntartása, bővítése és üzemel
tetése. A Dunántúli-középhegység egészét be
hálózó megfigyelőrendszer keretében jelenleg

132 helyen végezzük a karsztvízrendszer szint
változásainak rendszeres megfigyelését.

Tanulságok

A tervidőszak m unkáját értékelve egyértel
m űen m egállapíthatjuk, hogy a bauxitkutatás 
kapacitásfejlesztése indokolt és szükséges volt. 
A bauxitkutatás ugyan utolérte a bányászati 
beruházások igényeit, biztosítani tudja a bányá
szat folyamatosságát, de az óhajtott választék
biztosítást még nem érte el. Pedig ugyanakkor, 
amikor szűkölködünk beruházási javakban, kel
lene a bauxitkutatásnak választási lehetőséget 
nyújtani különböző beruházási lehetőségek kö
zött. Ez az egyik fő tanulság, amit a VI. ötéves 
tervre vonatkozóan le kell vonnunk.

Pozitív tanulság a bauxitkutatás igen magas 
m űszaki és földtani színvonala; pozitív ered
mény a felszíni geofizikai módszerek nagyfokú 
és magas színvonalú alkalmazása. Ki kell emelni 
az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet szerepét.

E lm aradtunk a bányageofizikai módszerek 
kifejlesztésében. M élyműveléseinkben a bánya
geofizika alkalmazása még teljesen megoldatlan, 
külfejtéseinkben is csak a legutóbbi időben 
m utatkoznak az első biztató eredm ények — ez 
is az ELGI-nek köszönhető.

Egyik legfőbb negatív tanulságként értéke
lem a term elési kutatás helyzetét. Jelentőségét 
hosszú éveken át sem a MAT, sem a főhatósá
gaink nem ism erték fel. Ma ezen a téren örven
detesen megváltozott a szemlélet. A két bánya- 
vállalat nagy erőfeszítéseket te tt a termelési 
kutatás fokozására. A Fejér megyei Bauxitbá
nyák például önjáró fúrógépet állított össze cél
szerűen vásárolt alkatrészekből, m ellyel külfej
téseink term elési ku tatását nagy hatékonyság
gal végzik. A mélyművelésű bauxitbányák fú
rógépállománya viszont erősen elhasználódott 
és korszerűtlen. Ezen a téren sürgős intézkedé
sekre van szükség!

Bauxitvagyonunk bányászati előkészítése 
szempontjából nyugtalanító, hogy nem sikerült 
a tervidőszakban rendezni a nagyegyháza—csor
dakúti kom plex bauxit- és kőszénkutatás kérdé
sét. Az itteni bauxitra a m agyar alumínium- 
iparnak szüksége van; a nagyegyházi bauxit 
1985-től kezdve term elési sorainkban szerepel. 
Ugyanakkor az előfordulás a bauxitra csak elő
zetes szinten van m egkutatva. Ilyen m egkuta- 
tottság m ellett aligha lehet ezt a bauxitot ko
moly m űszaki nehézségek nélkül kitermelni. 
Csordakúton a kőszéntermelés előrehaladásával 
nem ta r t  lépést a bauxitkutatás. Feltétlenül tisz
tázni kell rövid időn belül főhatósági szinten a 
m unkák elvégzését, finanszírozását és biztosítani 
kell az ehhez szükséges kutatási kapacitást.

Hasznos volt, hogy 1979-től á tvettük  az or
szágos bauxitvagyon-m érleg készítését a KFH- 
tól. Ez részben teherm entesítette a KFH-t, rész
ben a saját számítógépen való feldolgozás na
gyobb rugalmasságot, gyorsaságot és részletessé
get biztosított.
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Feladataink a VI. ötéves tervidőszakban

A z alumíniumipar
Központi Fejlesztési Programjának
földtani megalapozottsága

A MAT 15 évre szóló fejlesztési elképzeléseit 
az 1970-ben kidolgozott Központi Fejlesztési 
Program  tartalmazza. A program ot 1976-ban, 
m ajd 1980-ban korszerűsítették és ezt a Minisz
tertanács — az Állami Tervbizottság javasla
tára — az elm últ évben jóvá is hagyta. A kor
szerűsített változat 1990-ig határozza meg a fej
lesztési előirányzatokat és messzemenően figye
lembe veszi az alum ínium ipar nyersanyagbázisát 
képező bauxitvagyon m ennyiségét és minősé
gét.

A Központi Fejlesztési Program  bauxitterm e- 
lési előirányzatait alapul véve, ism ert bauxitva- 
gyonunk 31 évre, rem énybeli bauxitvagyonunk 
D| és D‘2 kategóriájú része pedig további 17 évre 
biztosítja a bauxittal való ellátottságot.

Gondot okoz, hogy ism ert ipari bauxitvagyo- 
nunknak csak 39% -a a működő és épülő bányáké. 
A m egkutatott területek  17%-os arányát sem 
tartjuk  kielégítőnek.

Kutatási koncepciónk

K utatási koncepciónk alapvetően a Központi 
Fejlesztési Program  célkitűzéseihez igazodik:

— olyan kutatófúrási volumen biztosítása, 
amelynek segítségével a tervidőszak végéig több 
bauxitot lehet kim utatni, m int am ennyivel a 
vagyon a term elés és a term elési veszteség 
révén csökken. Ugyanezt kell elérni a zárójelen
téssel átadásra kerülő vagyonnál is;

— a kutatásokat a jó minőségű bauxitot ígérő
és kis mélységű — részben külfejthető — elő
fordulásokra kell összpontosítani. Ezen belül 
elsőrendű feladat a nyírádi előfordulás bauxit 
perspektíváinak minél teljesebb tisztázása, to
vábbá az Észak-Bakony három nagy bauxit- 
előfordulásának (Iharkút—Fenyőfő-—Bakony-
oszlop) továbbkutatása;

— rem énybeli bauxitterületeinken elő- és fel
derítő kutatás végzése új ipari bauxit-előfordu- 
lások kim utatására, elsősorban a K eszthelyi
hegység ÉK-i előterében, Sümeg, A jka—Város- 
lőd és Bakonybél—Zirc—Bakonyoszlop térsé
gében.

A kutatási terv ismertetése

A  VI. ötéves tervben a m agyar alum ínium - 
ipar saját finanszírozásában kb. 600—700 em 
bauxitkutató fúrás lem élyítését tervezi. K utatási 
volum enünket tehát az előző tervidőszakhoz 
képest is lényegesen növelni kívánjuk.

A kutatások eredm ényeként 29,4 Mt új föld
tani vagyon kim utatását rem éljük, m elynek kb. 
70%-a lesz a m űrevaló-kiterm elhető. A terv 
időszak átlagában tehát földtani vagyonra 42 t/m

fúrási produktivitással számolunk. Ez azért k i
sebb az V. ötéves tervidőszak átlagánál, m ert a 
kutatások előrehaladásával egyre bonyolultabb 
helyzetű, nehezebben m egkutatható területeken 
folytatódik a bauxitkutatás.

Az elő- és felderítőkutatás aránya átlagosan 
30% lesz, némileg kevesebb, m int az előző terv 
időszakban. Ezt az indokolja, hogy lényegesen 
fokozni kívánjuk a VI. ötéves tervidőszakban 
zárójelentéssel átadható bauxitvagyon m ennyi
ségét. Csordakúttal együtt 11 zárójelentés el
készítését tervezzük kb. 35 Mt összterjedelem- 
mel. Közülük legfontosabbak az iharkút—né
m etbányái 2. koncentráció (1982), N yirád—Tüs- 
késmajor-észak (1982), Csabapuszta—K istár- 
kány-puszta (1984), Bakonyoszlop I. koncent
ráció (1984), Fenyőfő 2. koncentráció (1985). Ez 
közel háromszorosa az V. ötéves tervidőszakban 
átadott bauxitvagyonnak. Folytatódik az elő- és 
felderítő kutatási program ok készítése rem ény
beli területeinkre. Itt is azt szeretnénk elérni, 
hogy minél több terü lete t fedhessünk le kutatási 
programokkal. Ezáltal nagyobb áttekintést nye
rünk  és a fúrási kutatás m egindítására valóban 
a legkedvezőbbnek ígérkező terü lete t választ
hatjuk  ki. E célunk elérésében a KFH kutatási 
főosztályától hathatós segítséget kaptunk.

Műszaki színvonalunk fejlesztése céljából 
folytatjuk hagyományos fúróberendezéseink le
cserélését korszerű W irth-berendezésekre. 1981- 
ben elkészül a BKV új kutatófúrási telephelye 
Bakonyszentlászlón, az Észai-Bakonyra terve
zett kutatások ellátására.

Fejleszteni kívánjuk a fúrásgeofizikai („karo- 
tázs”) méréseket, m egkezdjük a m érések terepi 
digitális mágnesszalagos jelrögzítését és a terepi 
kisszámítógép használatát.

A felszíni geofizikai m éréseket továbbra is az 
ELGI végzi szám unkra, ezen túlm enően pedig 
új m érési módszereket is kifejleszt a bauxitku
tatás sajátos földtani adottságainak megfelelően. 
A felszíni geofizikai m éréseket sekély kutatási 
területeinkre kívánjuk összpontosítani, ahol a 
leghatékonyabban tud ják  segíteni a fúrástele
pítést (pl. ih arkú t térsége, az Északi-Bakony és 
a nyirádi sekély területek).

A  vízföldtani kutatás fő irányai:

— a nyirádi terü leten  m integy 25 db hidro
geológiai kutatófúrás lemélyítése, vizsgálata és 
értékelése, víztelenítő aknafúrások előkészítése 
céljából;

— a részletes vízföldtani kutatás k iterjesz
tése az Északi-Bakonyra, különös tekintettel
Fenyőfő és Bakonyoszlop térségére;

— a Dunántúli-középhegység egész főkarszt- 
víz-rendszerének vizsgálata a VITUKI-val és a 
KBFI-vel együttm űködve a nagym értékű bá
nyavízemelés kedvezőtlen környezeti hatásainak 
megelőzése és elhárítása céljából. Ezen belül ki
em elten foglalkozunk a Hévizi-tó védelmének 
biztosításával.
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T erm elési kutatás, bányageológ ia

A bányászat term elékenységének növelése, a 
veszteségoptimum elérése és az előirányzott 
minőség betartása végett elengedhetetlen a te r
melési kutatás volumenének növelése. A VI. öt
éves tervidőszakban 250 em fúrást irányoztunk 
elő erre a célra. Ennek előfeltétele a fúrógép
park korszerűsítése. Biztosítani akarjuk, hogy 
külfejtéseinkben a bauxit 10 X  Ю, ill. 5 X 5  
m-es hálózattal felfúrásra kerüljön.

A term elési kutatással együtt a bányageoló
giai m unka színvonalát is növelni kívánjuk. Az 
V. ötéves terv utolsó két évében dolgoztuk ki a 
külfejtések rendszeres bányaföldtani térképezé
sét és a földtani helyzet havonta történő térképi 
ábrázolásának módját.

Nagy jelentőséget tu lajdonítunk az iharkúti 
V. külfejtésben 1980-ban megkezdett bányageo
fizikai m éréseknek (ELGI). A cél a letakaríto tt 
külfejtésben geofizikai m érések és fúrások ösz- 
szehangolt alkalmazásával a fekü felszínének 
minél pontosabb előrejelzése. Ugyanezt mély
műveléseinkben is szeretnénk elérni, de ehhez 
— úgy tűnik  — még meg kell találni, ill. ki kell 
fejleszteni a megfelelő geofizikai módszereket. 
Ezen a téren is az ELGI közreműködésére szá
mítunk.

Fontos bányaföldtani feladatnak tartjuk , hogy 
egy-egy telep teljes lefejtése után, az összes 
földtani adat kiértékelésre kerüljön (pl. fekü- 
felszín, telepfelszín, bauxitvastagság, minőség- 
változások stb.). Az így nyert tapasztalatokat 
mind a szomszédos telepek lefejtésénél, mind 
a fúrásos kutatásnál hasznosítani lehet.

Az együ ttm ű ködés kérd ése i

Az alum ínium iparon belül a bauxitkutatás 
vonalán igen jó együttműködés alakult ki az 
egyes vállalatok között. A bányászattal szorosan 
együttm űködve alakítjuk ki kutatási koncep
ciónkat és a m egkutatandó területrészek sor
rendjét. A zárójelentések bányaföldtani fejeze
teit az érin tett bányavállalatok készítik el. A 
kész zárójelentéseket a MAT Bányászati Szak- 
bizottsága felkért bírálók bevonásával meg
vitatja és ha szükségesnek látja, átdolgozásra 
visszaadja. Csak ezután terjesztjük fel az OÁB- 
nak jóváhagyásra a jelentéseket.

Két évvel ezelőtt vezettük be, hogy a Bauxit- 
kutató Vállalat 2—3 geológusa évente 2—4 he
te t tölt valam elyik bányavállalatnál, o tt naponta 
leszáll a bányába, részt vesz a napi m unkában, 
majd kiküldetése végeztével jelentést ír tapasz
talatairól. Szilárd meggyőződésünk, hogy ba- 
uxitkutatást jól, hatékonyan végezni, irányítani 
csak äz tud, aki a bányászat problém áit közvet
len tapasztalatok alapján kellően ismeri.

Igyekszünk külső szervezetekkel is sokoldalú 
együttm űködést kialakítani. Sokéves kialakult 
kapcsolatunk van az ELGI-vel és a Tatabányai 
Szénbányákkal. Igen jó kapcsolat kezd kialakul

ni a Földtani Intézettel és a KEFI-vel. Kapcso
latot tartunk  több egyetemi tanszékkel. Fontos, 
hogy ezek a kapcsolatok ne alkalomszerűek le
gyenek, hanem több évre előretekintve alakít
suk ki őket.

A oauxitkutatás színvonala 
és a to v áb b fe jlőd és  lehetőségei

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a magyar 
bauxitkutatás mind hazai, mind nemzetközi te
kintetben komoly szakmai hírnévnek örvend. 
Nyugodtan m ondhatjuk, hogy feladatát magas 
színvonalon teljesíti. Súlyos hiba lenne viszont 
az önelégültség, ezért azt valljuk, hogy az elért 
színvonalat tovább lehet és kell fejleszteni. így 
jelentős fejlesztési lehetőségek vannak alap- és 
előkutatási tekintetben. Ehhez kiváló keretet 
nyújt „Az ország term észeti erőforrásainak át
fogó tudományos vizsgálata” című országos szin
tű  kutatási főirány. Tovább kell vizsgálni a 
bauxitelterjedés alapvető törvényszerűségeit, 
valam int a bauxithoz közvetlenül kapcsolódó 
formációkat. Ezek eredm ényeit figyelembe véve 
ősföldrajzi térképsorozatokat kell készíteni.

A bauxitprognózist és a rem énybeli vagyon- 
becslést is tovább lehet és kell még fejleszteni.

Magában a bauxitkutatásban nem éltünk ed
dig eléggé a „távérzékelés” (remote sensing) 
adta lehetőségekkel. A kutatás irányításában 
minőségi előrelépést várunk a MAT integrált 
számítógéprendszerének kiépítésétől. Ez az elő
feltétele annak, hogy bevezethessük azt az egy
séges geostatisztikai irányítási és értékelési 
rendszert, mely kutatásainkat a felderítő fá
zistól a term elés megindulásáig átfogja. Ennek 
keretében bauxitvagyon-szám ításaink is teljesen 
m egújulnak.

A krigeléssel történő vagyonszámítás a na
gyobb pontosságon túlm enően a szórások m eny- 
nyiségi m eghatározását is lehetővé teszi. A fú
rási hatástávolságok kiszámítása lehetővé teszi 
az optimáis fúrástelepítést. M ódszertani tekin
tetben előkészületeink m ár jól előrehaladottak: 
kiválasztott telepeken kipróbáltuk a számítási 
eljárásokat. Az üzemszerű bevezetés a számító- 
géprendszer kiépülése u tán  megindulhat.

Hangsúlyozzuk, hogy egy ilyen, a mainál lé
nyegesen gyorsabb és korszerűbb rendszer elő
nyei csak akkor használhatók ki, ha főhatósá
gaink (KFH, IpM) is figyelembe veszik azokat. 
Meg vagyok győződve arról, hogy főhatóságaink 
szakembereivel együttműködve ezt a kérdést is 
meg tudjuk m ajd oldani népgazdaságunk javára.

Végül az eddiginél nagyobb gondot kell fordí
tanunk szakembereink szakmai továbbképzésé
re, nyelvtudásuk fejlesztésére. Több lehetőséget 
kell adnunk tapasztalataik publikálására, szak
mai tanulm ányutakra és nem utolsó sorban tu 
dományos fokozatok megszerzésére. Arra kell 
törekednünk, hogy biztosítsuk azt a jó szakmai 
közérzetet, azokat a szakmai sikerélményeket, 
amelyek nélkülözhetetlenek a jó munkához.
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Az V. ötéves tervidőszakban végzett érc- 
és ásványbányászati kutatás, valamint a VI. ötéves terv 

kiemelkedő fontosságú feladatai
DR. CSEH NÉMETH JÓZSEF 

az OÉÁ főgeológusa

Az érc- és ásványbányászati iparág term elé
sének  fejlődése az V. ötéves tervben növekvő 
jellegű volt, a IV. ötéves terv i évi átlagos 4,0 
millió t nyersanyagterm eléssel szemben az V. 
ötéves tervben 4,4 millió t  átlagos évi nyers
anyagterm elés valósult meg. Ennél nagyobb 
arányban növekedett a földtani kutatás, ami 
elsősorban a korábban felderített, illetve előké
szített területekre összpontosult. Az V. ötéves 
tervidőszakban kutatásra  fordíto tt összeg 3,5-

szerese volt a IV. ötéves tervinek. Az összes 
ráfordítás 26,8%-a költségvetési, 61,9%-a be
ruházási, 4,1%-a pedig term elési költségforrás
ból származott.

Az érces kutatási területek között kiemelkedő 
volt a recski bányabeli kutatás. Más területe
ken; Rudabányán, Gyöngyösorosziban és Űr- 
kúton a korábban megkezdett m unkák szerény 
folytatását végeztük.

1. sz. táblázat

A fontosabb érc- és ásványbányászati nyersanyagok mélyfúrási kutatása az V. ötéves tervidőszakban

NYERSANYAG
Költségvetés V állalati költség összesen

db fm M Ft db fm M Ft db fm M Ft

Vasérc
Rudabánya 36 9129 22,2 652 25 865 16,9 688 34 994 39,1

M angánérc
Ú rkút 32 4 276 8,8 83 3 223 2,3 115 7 499 11,1

Rézérc
R udabánya 122 12 264 24,5 — — — 122 12 264 24,5
Recsk m élyszint (D-i terület) 36 29 908 181,4 — — — 36 29 908 181,4
Recsk mélyszint (bányabeli kutatás) 277 46 013 250,7 — — — 277 46 013 250,7
Recsk (régi bánya) 11 1265 2,5 171 5 785 2,0 182 7 050 4,5
Recsk (D a m ó +  árok) 16 1401 4,0 — — — 16 1401 4,0
Velencei-hegység 9 140 0,2 — — — 9 140 0,2

Színesfém ére
Gyöngyösoroszi 39 6 287 24,2 4 105 0,3 43 6 392 24,5

Ércbányászat összesen 578 110 083 518,5 910 34 978 21,5 1488 145 661 540,0

K aolin
M ád-Istenhegy 32 1051 2,2 — — — 32 1 051 2,2
Szegilong 4 352 0,7 7 416 0,7 11 768 1,4
Erdőbénye 19 1 003 2,2 — — — 19 1 003 2,2
Hollóháza 22 600 1,4 — — — 22 600 1,4
Felsőpetény (halloysit) 26 3119 6,6 — — — 26 3 119 6,6

K aolinos homokkő
Sárisáp 99 3 697 7,0 — — — 99 3 697 7,0

B entonit
M átra 5 553 1,3 . _ 5 553 1,3
Rátka-Ú jhegy — — — 5 200 0,3 5 200 0,3
Istenm ezeje — — — 17 1 241 1,4 17 1241 1,4

K álitufa
Szerencs-Feketehegy 25 1004 1,9 — — — 25 1 004 1,9

Zeolit
M ád-Harcsatető 6 300 1,0 — — — 6 300 1,0
Rátka 9 500 1,3 — — — 9 500 1,3

A lunit
M ád-Királyhegy 4 378 1,4 — — — 4 378 1,4

Perlit
Pálháza — — — 9 560 1Д 9 560 1,1
Nagybozsva 9 500 1,1 — — — 9 500 1,1

Kovaföld
Erdőbénye 55 2 342 4,8 — — — 55 2 342 4,8

Uveghomok
Fehérvárcsurgó — — — 107 3 039 3,5 107 3 039 3,5
ön tödei homok
Nyírádi-m edence 39 943 1,1 — — — 39 943 1,1
Kisőrs — — 131 3 211 3,0 131 3 211 3,0
Sóskút — — — 18 725 0,7 18 725 0,7
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Kvarcit
M indszentkálla (geofizika) 

Mészkő
— — 0,5 — — — — — 0,5

Felnémet 6 584 1,2 6 199 0,3 12 783 1,5
Szentgál

Festékföld
37 2 553 5.9 — — — 37 2 553 5,9

Gyulakeszi — — — 21 506 0,7 21 506 0,7
Zebegény 17 500 1,2 17 435 0,4 34 935 1,6

Ásványbányászat összesen 414 19 979 42,8 338 10 532 12,1 752 30 511 54,9

Iparág összesen 992 130 662 561,3 1298 45 510 33,6 2240 176 172 594,9

2. sz. táblázat

A fontosabb érc- és ásványbányászati nyersanyagok vágatkutatása és feltárásai az V. ötéves tervidőszakban

NYERSANYAG
Költségvetés 

akna vágat 
fm fm

akna
fm

Beruházás 
vágat MF 

fm

V állalati 
akna vágat 
fm fm

költség
M Ft akna

fm

Összesen
vágat

fm M Ft

Vasérc
Rudabánya

M angánérc
Ú rkút 5,7

•
1 668 

6 065

3,3 1 668 3,3

19,01336 13,3 7 401
Rézérc

Recsek mélyszint 891 42,0 786 5303 1586,3 786 6 194 1628,3
1,9
0,4

Recsk (régi bánya) 
Rudabánya 150 0,4

1 268 1,9 1 268 
150

Színesfémére
Gyöngyösoroszi 1984 17,0 7 829 29,0 9 813 46,0

Ércbányászat
összesen 3025 59,4 786 6639 1592,0 16 830 47,5 786 26 494 1698,9

Kaolin
Füzérradvány
Szegilong

740 
1 221

2,2
2,4

740 
1 221

2,2
2,4

Tűzállóagyag
Felsőpetény 430 5,7 374 1,9 804 7,6

Bentonit
Istenm ezeje 2 224 6,7 2 224 6,7

Ásványbányászat
összesen 430 5,7 4 559 13,2 4 989 18,9

Iparág összesen 3025 59,4 786 7069 1597,7 21 389 60,7 786 31 483 1717,0

A nemfémes ásványi területek kutatása sok
oldalúbb volt. Néhány akut problém a megoldása 
sürgetett bennünket; m int a kimerülő papírtöltő 
kaolin pótlása, új tűzállóagyag-előfordulások 
kutatása, a kálitufa elterjedésének tisztázása a 
Tokaji-hegységben, magas tűzálóságú öntödei 
homok kutatása a Dunántúlon. Néhány újabb 
nyersanyag megismerésére is sor került; m int a 
zeolit a Tokaji-hegységben, halloysit a Rom- 
hányi-rög területén. Az iparág tervezett fejlesz
téseinek megalapozását szolgálta a kovaföld- és 
perlitkutatás a Tokaji-hegységben, a kaolinos 
homokkő- és a mészkőkutatás a Dunántúlon.

Ércbányászati nyersanyagaink közül a barna- 
vasérctermelés és a m angánércterm elés válságos 
helyzetbe került, és az ólom-cinkérc-termelés 
gazdaságos megvalósítása is problém ákat oko
zott, a nyersanyagkutatás a korábban össze

állított távlati kutatási tervek alapján azonban 
tovább folytatódott.

V asérckutatás

A hazai vasérckutatás évtizedek óta az egyet
len tartósan m űvelt rudabányai előforduláshoz 
kapcsolódott, így volt ez az V. ötéves terv  idő
szakában is. A barnavasérc-vagyonnal kapcso
latos term elési és minőségi problémák, a ko
hászati átvételi nehézségek m iatt az érctípus 
term elése' 1980-ra gyakorlatilag megszűnt, csak
úgy m int korábban az ankerit termelése. Jelen
leg egyedül a pátvasérc term elése folyik, és 
ennek termeléselőkészítő kutatása m aradt alap
vető feladatunkként. Vizsgálatokat kezdemé
nyeztünk a területen  még meg nem határozott 
„savanyú” pátvasérc felhasználhatóságára vo
natkozóan is.
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Ruclabánya
Vasérc

Az 1961—1980 között megvalósított kutatófúrások

3. sz. táblázat

Felderítő Előzetes Részletes összesen
Efm MFt Efm M Ft Efm MFt Efm MFt

II. ötéves te rv 10,4 19,4 23,5 29,2 43,0 12.9 78,9 61,5

III. ötéves te rv — — 13.1 13,2 45,3 16,0 58,4 29,2

IV. ötéves terv ____ ____ ____ ____ 36,3 13.9 36,3 13,9

V. ötéves te rv 9,1 22,2 ____ ____ 25,9 16,9 35,0 39,1

összesen: 19,5 41,6 36,6 42,4 150,5 59,7 206,6 143,7

Az V. ötéves terv  időszakában 300 m m ély
ségig lem élyített felderítő m élyfúrások nem 
hoztak érdemi változást, kisebb ásványvagyon
növekedésre vezettek, és az érces formációk le
határolásához járu ltak  hozzá.

A nyugati perem en néhány fúrásban olyan 
kifejlődést is harántoltak, amely az ércesedés 
mélységi folytatását valószínűsíti, így például 
a 644. sz. fúrás több, m int 100 m vastagságú 
baritos, helyenként szulfidos övezetet harántolt.

A korábbi távlati kutatási terv, elsősorban a 
barnavasérc kutatását tűzte feladatul. A továb
biakban tisztáznunk kell, hogy a lelőhelyen be
lüli pátvasércek készletét lehetséges-e még je
lentősen növelni, a savanyú-pátvasérceket sza- 
bad-e magasabb fokú (pl. Ct kategória) meg
kutatásra kijelölni, valam int a szulfidtartalm ú 
(kalkopirit, galenit) ércesedés ipari ásványva
gy ona jelentősen növelhető-e?

Az V. ötéves terv  időszakában a Rudabányai 
-—Aggteleki-hegységben megkezdett ■ előkészítő 
geofizikai-földtani tevékenységet (MÄFI, MÄ- 
ELGI) célszerű a VI. ötéves tervidőszakban 
tovább folytatni, a nagyobb mélységű kutatást 
is indokolt kitűzni. Célszerű az első lépéseket 
a m ár jelzett geofizikai anomália területek 
(diabáz?) és a rudabányai előfordulás közötti 
kapcsolat keresésével kezdeni.

A bányaterületen folyam atban levő vasérc- 
és színesfémére kutatási programok felülvizsgá
lásával, azok összehangoltabb megvalósításával 
kell végezni a legfontosabb feladatokat. Ennek 
eredm ényeként mintegy 10 millió tonna pát- 
vasérc és 20 millió tonna savanyúpátvasérc fel
derítését várhatjuk.

Mangánérckutatás

A  hazai mangánércterm elés tartósan kritikus 
helyzetbe került, mivel a hazai kohósítás, a 
ferrom angángyártás hiánya m iatt a lengyel 
exportra támaszkodó felhasználás, a hoszsabb 
idő óta szünetelő átvétel m iatt a vállalatra már 
elviselhetetlen terheket ró. Reális követelmény- 
nyé vált az életbenm aradás elemi feltételeinek 
biztosítása, vagy a m angánércterm elés meg
szüntetése. Ez utóbbi a m angán várható világ
piaci helyzetét figyelembe véve úgy gondoljuk 
súlyos hiba lenne.

Az V. ötéves tervet előkészítő megbeszélésen 
azt jelen tettük  kutatásirányító szerveinknek, 
hogy az úrkú ti medence területén a lényeges 
lehatárolási kérdések megoldottak, csupán a K-i 
perem en (Csárda-hegy—Kislőd) van lehetőség 
mintegy 1,0 millió tonna oxidos mangánérc 
megismerésére, ahol külszíni fejtésre alkalmas 
terület jelenléte sem zárható ki.

Javasoltuk a Bakony-hegység reménybeli 
területének újraértékelését is.

Az V. ötéves tervben tovább nyomoztuk a 
Csárda-hegytől É-ra, Kislőd felé húzódó torló- 
dásos peremet, ahol 30—50 m széles pásztában 
sikerült feltárni a terü let egyik legjobb minő
ségű oxidos m angánércét, m integy 1,5 millió 
tonna mennyiségben, ebből 0,3 millió tonna 
külfejtésre alkalmas. Az előfordulás e része kes
keny övezetben nyomozható az ÉNy—DK irá
nyú szerkezeti vonal előterében. További jelleg
zetessége, hogy felismerhető pl. a hiányos jura 
kifejlődés; pontosabban a középsőliászra tele
pülő csárda-hegyi jellegű breccsás, kovás hasa- 
dék-(üreg) kitöltő mangános kőzetanyag és a 
medence belsejéből ism ert mangánkarbonátos 
kőzetkifejlődés. __

Ez szerkezetileg azt jelenti, hogy az egykori 
3—5 km széles medencebeli kőzetkifejlődés 
néhány tíz m éter övezetben megtorlódott, ma 
még nem teljesen tisztázott módon. Ehhez járul 
még az is, hogy a liász réteghiányos részeiben, 
a m angántelepekben kovás-kalcedonos, és más 
metaszomatikus jelenségek figyelhetők meg, Ür- 
kúton például nagyobb területen mésztelenedett 
tűzkő vés mészkő.

A Bakony-hegység hasonló kifej lődésű terü 
letein e szerkezeti-elváltozási jelenségekre kü
lönös figyelmet kell fordítani, m ert kis terüle
ten sem kizárt jelentős ércvagyon felfedezése.

Ami a távlati kutatási feladatokat illeti, java
solható, hogy az 1964—65-ben összeállított táv
lati kutatási terv újraértékelése történjen meg, 
hiszen az elm últ 15 év alatt a bauxitkutatás, a 
kőszénkutatás és a földtani térképezés során 
számtalan új adattal is bővült ismeretünk.

A VI. ötéves tervben első lépésként javasol
juk napirendre tűzni a szentgáli területek fel
derítő kutatását, ahol 0,5—1,0 millió t  man- 
gánércvagyon megismerése látszik lehetséges
nek. Később a Bakony-hegység más területei
nek felderítését is célszerű megvalósítani, így a
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Hajag-csoport előterét, távolabb a M óri-árok 
perem ét, ahol hasonló földtani kifejlődés és 
szerkezeti viszonyok vannak.

ólom-cirikérckutatás

Az ólom-cinkérckutatás a M átra-hegységben, 
a  gyöngyösoroszi előforduláson, az V. ötéves 
tervben  szerény m értékben bővült. A nagyobb 
mélységben az egyes telérek kutatása az A rany
bánya-bérc telércsoportban a + 1 5 0  m szinten 
megkezdődött. Jelenleg a +  400 m szinteken 
nyomozzuk a Károly- és Hidegkúti teléreket. 
Időközben a +  150 m szinten Diamec fúrások
kal az Aranybányabérc telér további mélységi 
fo lytatását m utattuk ki, a telércsoportra merő
legesen pedig a rétegvulkáni sorozatban olyan 
földtani kifejlődést derítettünk fel, amely a 
szubvulkáni régiók magasabb övezetére utal.

A VI. ötéves tervben javasoljuk a program 
folytatását, ennek felülvizsgálata u tán  a Ká

roly-, a Hidegkúti-, az Aranybányabérc telérek 
kutatására összpontosítva a feladatokat, amely- 
lyel további 1,0—1,5 millió t rem énybeli vagyon 
megismerése történhet meg.

A M átra-hegységben m egkezdett előkutatások 
(MÄFI, MÁELGI) folytatásától rem élhető a K-i 
területek  (Károly telér—Asztagkő között) érce- 
sedési lehetőségeink tisztázása; a bányaterüle
ten belül pedig a mélyebb övezet érces alkatá
nak mélyfúrásos felderítése.

R ézérckutatás

A recski régi lahócai, valam int az újabb ku
tatások során megismert lejtősaknai enargitos 
rézércterm elés a tervidőszakban megszűnt. Ma 
a teljes m unka a m élyszinti ércesedés kutatá
sára és a bányászat előkészítésére összpontosul.

Az V. ötéves tervben a kutatóm unkák több 
feladat megoldására irányultak:

4. sz. táblázat
■Gyöngyösoroszi Bányászati kutatás és feltárások 1961—1980 között

Ólom-cinkérc
VÄGAT

Felderítő  Előzetes Részletes összesen
Efm MFt Efm M Ft Efm MFt Efm MFt

II. ötéves te rv — — 5,1 30,8 6,3 23,3 11,4 54,1

III. ötéves terv 2,8 11,3 5,2 25,7 8,1 30,1 16,1 67,1

IV. ötéves terv — --- ' — — 9,0 33,1 9,0 33,1

V. ötéves te rv 2,0 17,0 — — 7,8 29,0 9,8 46,0

■összesen: 4,8 28,3 10,3 56,5 31,2 115,5 46,3 200,3

FÚRÁS

V. ötéves terv 6,3 24,2 __ _ 0,1 0,3 6,4 24,5

5. sz. táblázat
Recsk

Rézérc

1061—1980 között elvégzett akna-, vágat- és fúrásos kutatás

Akna
fm  MFt

Vágat
fm  MFt

Külszíni
Efm

fúrás
MFt

Bányabeli
Efm

fúrás
MFt

összesen
MFt

II. ötéves te rv — — — — 6,4 21,5 — — 21,5

III. öféves te rv 24 48,8 — - 64,8 230,3 — — 279,1

IV. ötéves terv* 1479 209,0 630 43,5 54,1 244,0 — — 469,5

V. ötéves te rv 786 689,3 6194 541,3 29,9 181,4 46,0 214.1 1626,1

összesen : 2289 947,1 6824 584,8 155,2 677,2 46,0 214,1 2423,2

*Földtani K utatás 1977. XIX. 1. szám ában m egjelent cikk IV. ötéves te rv  adatai.
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1. A recski terü let déli részének külszíni 
m élyfúrásos kutatása az V. ötéves tervben lezá
rult. Ezzel a kutatással m egállapítható, hogy az 
előfordulás érces övezete m integy 7 km csa
pásirányú hosszúságban, 2—3 km szélességben, 
mintegy 20 km- területen  követhető olymódon, 
hogy a központi részen található szubvulkáni 
andezittestek övezete porfiros rézérccel, ezt kö
rülveszi a szkarnos köpeny, szkarnos rézércek
kel, illetve a magasabb részeken és oldalasán 
polimetallikus ércekkel. Az em lített te rü let na
gyobb részén az üledékes kőzetekben is talál
ható változatos teleptani viszonyok között poli
metallikus érc.

A D-i területen  is feltártuk  a szubvulkáni 
andezittestet, annak jelentős részében a réz— 
molibdén ércesedést is, de 1200 m mélységig az 
ércesedés optim um át nem értük  el. Egy 2500 
m-ig lehatoló fúrással a D-i terület, de az egész 
érces szerkezet kifejlődése is megismerhető 
lenne.

A D-i terü let összefoglaló földtani jelentését 
most állítjuk  össze, amelyhez a további kutatási 
javaslatokat is mellékeljük, ezzel a rézérces 
terü let lehatárolását, és a polim etallikus érce
sedés kedvező területeinek előzetes m élyfúrásos 
kutatását javasoljuk megvalósítani a tervezett

- f
Z.7

О 2.ABRA

О  . » KÜLSZÍNI MÉLYFÚRÁS

0 100 ’200m

-700
-900

SZINTI VÁGAT

■/? \ = -7 0 0 -9 0 0  SZINTEK KOZOTT OPTIMÁLIS 
RÉZÉRCES TERÜLET, . , ,

= RÉSZLETESEN KUTATOTT /62.5 x 62,5 HALO/ 
ÉS ÉRT EKELT TERÜLET,

= -700-900 SZINTEK KÖZÖTT, ES 
=  FŐLEG VÍZSZINTESEN KUTATOTT TERÜLET,

A - A  SZELVÉNYEK HELYE.
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III. akna környezetében, hogy a későbbi bányá
szati kutatás megalapozást nyerjen.

2. A bányászati kutatás megvalósítása céljá
ból a bányászati tevékenység az V. ötéves terv
ben folytatódott. A II. akna mélyítése befeje
zéshez közeledik (1088 m), a — 700 m-es szin
ten az I. és II. akna összeköttetése megtörtént, 
a — 900 m-es szinten pedig a két akna között 
1498 m vágat kihajtása valósult meg, itt ked
vező adottságként polimetallikus ércesedést is 
harántoltunk. A — 700 m-es szinten 891 m 
kutató vágat kihajtása is megvalósult.

3. A kutatások m enetében döntő lépés volt 
a bányabeli kutatófúrások megkezdése, illetve 
az erre való műszaki felkészülés. A kutatások 
végrehajtására 8 db Diamec—250, és 2 db H'.d- 
romatic—500 fúróberendezés beszerzése tör
tén t meg.

Az V. ötéves terv  időszakában a — 700 m-es 
szinten 46 ezer fm fúrást valósítottunk meg, 
amellyel a kutatási terv szerint előirányzott 
területeket ku tattunk  62,5 X 62,5 m-es fúrási 
hálózattal, illetve helyenként szelvény szerű el
helyezéssel. A fúrások nagytöbbsége a — 700

47
О

+

39
О и 8

16 о külszíni m é ly fú r á s .

// 0,2 0 •/. CU FELETTI 
0 Z , o C U  TARTALOM FELETTI ÖVEZET, 

0 8 0 е/. CU TARTALOM FELETTI NAGYOBB

A RECSKI BÁNYA -700-A S  SZINTJEN 
KUTATOTT RÉZÉRCES ÖVEZET

ÖVEZETEK. / VÁZLAT / 19S0

'fl
- 120е/. CU TARTALOM FELETTI NAGYOBB 

ÖVEZETEK• 0 100 200 m

Dr CSEH NEMETH JÓZSEF.
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—900 m-es szintek közötti mélységet kutatta, 
a többi részben vízszintes irányú, részben a
— 500—700 m-es szintek közötti terü let ku ta
tására irányult. Ezekről a kutatásokról első 
ízben 1979-ben adtunk értékelést, amiben meg
állapítottuk, hogy
— a korábban kialakított földtani-teleptani kép 

alapvetően megfelelő,
— a m egrajzolt bányaföldtani és hidrogeológiai 

kép jó, az erre vonatkozó prognosztikus 
anyagok megbízhatók,

— az ércesedés a szubvulkáni andezittestben, és 
a hozzá kapcsolódó szkarnos köpenyben 
„övezetesen” helyezkedik el, és nagy össze
függő szakaszában található,

— az érckészlet vonatkozásában általában a 
várt eredm ényt m utatták  a kutatások a vizs
gált területeken.

Az elvégzett fúrásos kutatás alapján a — 700 
m-es szinten megrajzolható az ércesedés pontos 
kifejlődése.

Az Rm—29. sz. fúrástól az Rm—16. sz. fú 
rásig mintegy 1300 m csapáshosszúságban, 200—

fúrás, az É-i részen az Rm—35., Rm—99. sz. 
fúrás övezetét vizsgáltuk részletesen.

Az Rm— 26. sz. fúrás által jelzett porfiros 
ércesedést a — 700-as szinti vágat is feltárta, 
m integy 80 m vízszintes hosszúságban. A te rü 
leten lem élyített 60 db fúrásból m egállapítható, 
hogy a — 700-as szint feletti és a m élyebb 
szubvulkáni test között lévő szkarnos, endo- 
szkarnos övezetben lencseszerűen helyezkednek 
el a 0,80% réztartalom  feletti m űrevaló érces 
zónák, 10—30 m vastagságban, 50—150 m hosz- 
szanti kiterjedésben. Ezek a lencsék 0,40—0,80 
százalék réztartalm ú kőzetekben m integy úsznak.

Egy másik kiemelkedő terü lete t az É-i bánya
mezőben az Rm—35—99. sz. fúrások övezeté
ben szelvényszerűen ism ertünk meg, mivel a 
kezdeti szakaszban a - 7 0 0 - a s  szinti vágatok 
a fúrásos kutatást így te tték  lehetővé.

A terü leten  egyrészt az előfordulás legdúsabb 
szkarnos rézérces övezetét sikerült megismerni, 
amely a bányászat kezdeti célja is lehet, annál 
inkább, m ert erőteljes porfiros rézérces k ifej
lődés is csatlakozik hozzá.

u. Ábra
B -B  ÉRCFŐLDTANI (M INŐ SÉG I) SZELVÉNYVAZLAT A RECSKI MELYSZINT ÉSZAKI BÁNYAMEZŐBŐL. 1980

0________ 50_________ 100________ 150 M

500 m szélességben követhető a 0,20% -nál na
gyobb réztartalm ú övezet, am elyben a földtani 
vagyonnak minősülő, 0,40% réztartalom  feletti 
szakaszok 100—500 m csapáshosszúságban, 10— 
200 m szélességű övezetekben követhetők. Az 
ércesedés legnagyobb mélységi kifejlődése az 
É-i mezőben, a bányabeli fúrásokkal feltártan, 
m eghaladja a 400 m-t. A tervezési előkészületek 
során elsősorban az Rm—26., az Rm—29. sz.

Az Rm—35. sz. fúrás, illetve a bányabeli 
F—155. sz. fúrás vonalától N y-ra a szkarnos 
övezet 30— 120 m vastagságban kb. 35° dőléssel 
települ. Az övezetben több dúsabb érces szakaszt 
lehet elkülöníteni 10— 12—30 m-es átlagos vas
tagságban (1,58%, 1,22%, 127% Cu). A terü let 
készletét term elésbe vonásra javasoltuk.

Az em lített fúrástól К -re  a — 500-as és 
— 900-as szintek között a porfiros rézérc u ral-
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kodó, csak kisebb vastagságú endoszkarnos dús 
érc gazdagítja és gyakorlatilag a teljes 400 m 
vertikálisan kutato tt terü let számbavehető mi
nőségű, de a 0,60% Cu-tartalom  feletti szaka
szok is jelentős vastagságúak, pl. az F—241., 
—260., —262. sz. fúrásokban.

Ezt a gondolatsort azzal zárhatjuk, le hogy 
egyedi, elszórt testek helyett olyan érces öveze

tekről van szó, amelyek térbelileg tartósan kö
vethetők.

A VI. ötéves terv  időszakában a bányabeli 
fúrásos kutatás folytatását tervezzük elsősorban 
a Ny-i perem  szkarnos rézérces kifejlődésének 
megismerésére, később a K-i porfiros rézérces 
terü let részletes kutatására.

6. ÁBRA

RECSK MELYSZINT - 9 Ö 0 '  SZINTI POLIMETALLIKUS ERCES HARANTOlÁS 
/ SZELVÉNYRESZLET/

1980.

1390 13Ö0 1370 1360 1350 1340
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I д I =  MÉSZKÖBRECCSA 
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В&&8Я =  HINTETT, ERES, / fŐLEG SZFALERIT, PÍRÍt/  SZKARNOS ÉRC

19



4. A  — 900-as szinti vágatfeltárás során már 
említettük, hogy polimetallikus ércesedést tá r
tunk fel a szkarnos köpenyben. A — 900-as 
szinti feltárás andezittelérekkel á tjá rt mellék
kőzetekben 1250— 1276 m és 1300—1324 m 
között szkarnos rézércet harántolt 0,72" (l, illetve 
1,35% réztartalommal. 1360—1380 m között pe
dig 65°—245° irányú ÉÉK 78—85° dőlésű szer
kezet közé fogottan, a szerkezet felől m integy 
kifogazódva — egyértelmű metaszomatikus ki
alakulásra utaló jegyekkel — tárta  fel a vágat 
a polimetallikus ércesedést. Az ércesedés nagy
részt tömeges szfalerit, pirit, kalkopirit össze
tételű, de vannak monomineralikus dúsulások is.

A rézérc kutatására telepített bányabeli fú
rások közül is több feltárta a polimetallikus 
érctelepet 8—45 m vastagságban. A fúrások 
átlaga alapján az érctelep 7,57% Zn és 0,44% 
Cu-tartalmú, az ólom gyakorlatilag hiányzik.

Javasoltuk, hogy a részletes bányabeli fúrásos 
kutatás a VI. ötéves terv során a polimetallikus 
ércek megismerésére is kiterjedjen, csakúgy, 
mint az annak vágatokkal való m egkutatására. 
A feltárásokból adódó kutatási lehetőség 
módot ad arra, hogy a polimetallikus ércesedés 
teleptani jellegeiről, összefüggéseiről, minőségé
ről, egyáltalán gazdasági értékéről képet kap
hassunk. A kutatások továbbvitelének alapvető 
feltétele, hogy mielőbb döntés szülessen a to
vábbi m unkák menetére vonatkozóan, nevezete
sen az I. akna véglegesítésére, a vízelhárítás, 
levegőellátás és az energiaellátás megoldására.

A recski mélyszint kutatási tém akörét lezá
randó még néhány gondolatot tartunk  szüksé
gesnek megemlíteni, mivel azok a földtani érté
kelő m unka körébe is tartoznak.

Az 1971-ben összeállított földtani kutatási 
jelentés rögzítette az előfordulás alapvető föld
tani, teleptani, készlet és minőségi, valam int 
gazdaságföldtani vonatkozásait. Ennek alapján 
került összeállításra 1973-ban az egyszerűsített 
beruházási javaslat is, illetve később más előter
jesztések. A lelőhely jelentőségének elfogadása 
meglehetősen nehezen ment, nyilván a K árpát
övezeten belül ilyen előfordulás ism eretének 
hiányában. Lényegesen segítette a lelőhely meg
ismerését a szovjet szakértők látogatása, akik 
elfogadták megítéléseinket, készleteink nagysá
gát és minőségét.

Gazdaságirányító szerveink döntése 1977-ben 
külföldi cégek bevonásával megvalósíthatósági 
tanulmányok készítését írta  elő. A felkért szov
jet (GIPROCVETMET) az angol (SELTRUST), 
a francia (PENARROYA), a német (STOLBERG 
és KHD) cégeknek többek között feladata volt 
az előfordulás nemzetközi mércével való meg
ítélése, az összefoglaló földtani-teleptani jelen
tések bírálata, de különös hangsúllyal a készle
tek nagyságrendje és minősége.

A nagy jártassággal és a számítógéppel ren
delkező cégek alapvető földtani-teleptani meg
állapításainkat elfogadták, vagy alig módosítot
ták, amellett az ásványvagyon nagyságrendjét 
velünk azonosnak ítélték, és a bányászati elkép
zelések is hasonló módon állták ezt a különös 
m érlegretételt.

A készletek nagyságában m egállapított kü
lönbségeket abból szárm aztatjuk, hogy a te rü 
leti lehatárolások nem egységesek, erre vonat
kozóan eltérő dokumentációs anyagokat kaptak. 
Ha egy adott időszak készleteit vizsgáljuk, 
akkor az egységnyi terü letre  számított érc-, 
illetve fémvagyon nemcsak hogy beleillett az 
általunk m eghatározott kategóriákba, hanem  azt 
gyakran meg is haladja.

Összehasonlításul bem utatjuk a legalább 5,00 
m, 0,60% cut offon számított hazai érckészle
tekhez viszonyítva a megvalósíthatósági tanul
m ányokban m egállapított készleteket.

Meghatározó T erület
km 2

Érckészlet
% -a

Fém tonna
°/«-a

OÉÁ 3,53 100 100
SELTRUST 1,10 183 118
PENARROYA 1,66 89 80
STOLBERG 0,75 96 74
KHD 1,35 176 118
GIPROCVETMET 2,27 138 130

A D-i területen  időközben m egkutatott ás
ványvagyon ezen számításból még hiányzik.

A további kutatások irányára vonatkozó kül
földi javaslatok is lényegében egybeesnek ko
rábbi javaslatainkkal, például a dús szkarnos 
rézércek' részletes kutatásának előtérbe helye
zését illetően.

*

Az ásványbányászati nyersanyagkutatás során 
az V. ötéves tervben a következő célkitűzéseink 
voltak :

— a hazai feldolgozóipar tartós kielégítése 
megfelelő minőségű nyersanyagokból,

— földtani adottságaink figyelembevételével 
olyan nyersanyagok kutatása, amelyek 
előfordulása várható, és az ipar ezekre 
igényt tart,

—- a működő bányák nyersanyagainak sok
irányú felhasználása, beleértve az eddig 
nem hasznosított nyersanyagokat is.

A dunántúli terü letre  vonatkozóan a dolomit- 
és m észkőkataszter újravizsgálata tö rtén t meg, 
a hegyaljai terü letre  vonatkozóan pedig a 
kvarcit és a kovaföld lehetőségeinek áttekintése.

Az elvégzett felderítő kutatás a nemfémes 
ásványi nyersanyagoknál mintegy háromszoro
sa volt, m int az előző ötéves tervben.

A VI. ötéves tervi kutatásokat az iparágban 
és más szerveknél készített fejlesztési tervek 
(20 éves távlati terv. paletta stb.) figyelembe
vételével javasoljuk.

A  Tokaji-hegység kutatása

Az V. ötéves terv  időszakában folytattuk a 
papírtöltő kaolin pótlására irányuló felderítő 
kutatást, részben még Szegilong környékén, de 
a lelőhely bővítésére nem találtunk megoldást.

20



V
Egyéb Mád környéki lelőhelyek részletes kuta
tását is elvégeztük (Isten-hegy). A szegilongi 
bánya kimerülő vagyonát figyelembe véve reális 
közelségbe hozta a bányászat megszüntetését. 
A mezőzombori terü let technológiai vizsgálatá
val e tartalék  terü let alkalmasságát akarjuk 
tisztázni.

A tervidőszakban felm erült igények alapján 
a hegység területén  Erdőbénye és Hollóháza 
térségében felderítő kutatást végeztünk tűzálló- 
agyag lehetőségek tisztázására (encsi fejlesztés). 
A kutatások a kívánt eredm ényt nem érték el, 
bár kaolin és bentonitelőfordulás lehetőségét 
Hollóházán nem zárták ki.

7. ÁBRA

A TOKAJI HEGYSÉG DELI RESZENEK ÁSVÁNYI NYERS
ANYAGKUTATÁSAI 1976 -  1980

0 1 2  3 A km'
1 ___I______I___ I____ I

a
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Befejeződött Szerencs térségében a nagyobb 
tömegű, egységes kifejlődésű kálitufa felderí
tésére indított kutatás, amely a szarm ata riolit- 
tufában lévő hidroterm ális centrum ok körül ki
alakult, öves kifejlődésű, a perem ek felé csök
kenő kálium -tartalm ú formációkat m utattak  
(Bekecsi-hegy, Kis-hegy, Csörgő-dűlő stb.), ha
sonlóan m int a bányászattal feltárt Szerencs- 
Fekete-hegyen.

Kiemelkedő fontosságú volt az a felderítő
részletes kutatás, amely a hegység déli területén  
a zeolit-előfordulások megismerésére irányult. 
A Mád—Harcsa-tető területen  m ordenit ásvá
nyos alkatú, a rátkai területen  pedig klinopti- 
lolitos kifejlődésű kőzetösszletet kutattunk, szé
les körű technológiai vizsgálatok egyidejű vég
zésével (KKKI). A rátkai területen  a bánya- 
nyitási m unkák is megkezdődtek, amelyből nö
vekvő m értékű hasznosítás történik.

A nyersanyag hasznosításának bővítésére 
reális lehetőség van, a kutatások kiterjesztése 
előtt azonban zeolitkataszter összeállítását te r
vezzük.

Az erdőbényei kovaföld felhasználásának új 
ú tja  nyílt meg a kalcinálás bevezetésével. A 
további bányászati fejlesztés előtt felderítő 
kutatással tisztáztuk az előfordulás közvetlen 
környezetének perspektíváit, ahol ma m integy 
6,0 millió tonna m űrevalónak ítélhető kovaföld 
vagyon van.

A pálházai perlitterm elés fejlesztése előtt 
kedvezőnek ígérkező perlit felderítését kezdtük

meg, a MÄFI előkutatás eredm ényei alapján 
Nagybózsva területén. Kedvező kifejlődés ese
tén a terü let részletes kutatása és technológiai 
vizsgálata a VI. ötéves terv  első felében indo
kolt.

Dunántúli és egyéb területek kutatása

Fejlesztési terveinknek megfelelően — a bá
nyászat irányának m eghatározására — javasol
tuk  a Felsőpetény—Romhány közötti területen  
a tűzállóagyag-előfordulás kutatását. Ez a m un
ka a folyó évben meg is kezdődött. A kutatással 
m integy 6 millió t műrevaló tűzállóagyag meg
ismerése remélhető. Felsőpetényben az elm últ 
tervidőszakban új nyersanyagként ism ertük 
meg a triász egyenetlen felszínére települő 
halloysites agyagösszletet, am elynek felderítő 
kutatását fejeztük be és kiértékelése folyam at
ban van. A nem egységes kifejlődésű és minő
ségű nyersanyag a tűzállóagyag-előfordulás 
DNY-i perem én 30—50 m szerkezeti sávban 
nyomozható, első megítélés alapján term elésbe 
vonása nem  valószínűsíthető.

A közelm últban m erült fel az ÉVM részéről 
az iszapolható kaolinterm elés bővítése a sárisápi 
kaolinos homokkő bázisán. Jelentős ráfordítással 
felderítést végeztünk annak tisztázására, hogy 
a kaolinos homokkő a régi bánya kifejlődéséhez, 
hasonló minőségben fellelhető-e.
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A triász rögökhöz csatlakozó alsó-oligocén 
homokkő a felszínen valóban tartalm az kaolint 
a Babál-hegyen nagyobb területen, bányanyi
tásra alkalmas nagyságban is. Probléma, hogy 
a kaolin szeszélyes minőségű és magas a vas
tartalm a. Am ennyiben a jelenleg folyó tech
nológiai vizsgálatok (SZIKKTI) a felhasználha
tóságot az adott magasabb vastartalom m al is 
valószínűsítik, a részletes kutatás is szükségessé 
válik.

Ism ételten előtérbe kerü lt a nagytűzállóságú 
durva öntödei homok kutatása. Az 1980-ban 
végzett felderítő kutatás Devecser környezeté
ben nem  hozott megfelelő eredm ényt. A felde
rítő  kutatást a Kisőrsi-medence felderítésével 
kell folytatni, ahol a jelenlegi bányaterületekhez 
részben csatlakoztathatóan m integy 5,0 millió 
tonna öntödei homok rem élhető. A kutatás el
végzése azért is indokolt, m ert a terü leten  most 
tájvédelm i körzetalakítás folyik és később m ár 
nem lesz lehetőség a kutatásra, illetve a kiakná
zásra.

Több jelentős m észkő-előfordulás m egkuta
tása is m egtörtént az elm últ időszakban (Szent- 
gál, Zebegény, Gyulakeszi), további fejlesztés 
azonban források hiányában, részben csökkenő 
igény m iatt (mészkőőrlemény) nem valószínű.

M egem lítjük még, hogy a Recsk környéki 
m élyfúrásos kutatás során a M átra-hegység 
rétegvulkáni andezitjének egyes helyein, ben- 
tonitot sikerült felism erni. A kisebb m értékű 
felderítés azonban nem m utato tt az ism ert mi
nőségtől eltérő, jelentősebb előfordulást. Na

gyobb terü leti kutatás során azonban a hegység 
terü letén  célszerű a nyersanyag felderítésére is 
figyelmet fordítani.

A nemfémes ásványi nyersanyagok kutatására 
vonatkozóan a VI. ötéves terv  időszakában is 
fontosnak tartjuk , hogy újonnan megismert 
nyersanyagok, vagy előre nem látható igények 
alapján módunk legyen kutatás indítására az 
éves tervek alapján benyújtandó javaslatok 
szerint.

Fontosnak ta rtju k  további m unkánk során, 
hogy az ásványi nyersanyagprognózisok fejlesz
tésében iparágunk is részt vegyen és ennek kap
csán a VI. ötéves terv  során a legfontosabb 
nyersanyagkataszterek, elsősorban a kvarcho
moké, felülvizsgálatra kerüljön. Ezt azért is 
fontosnak tartjuk , m ert például az üvegipari 
homok fokozott felhasználása a M óri-árokban 
(Fehérvárcsurgó) a kvarchomok felderítés meg
kezdését előtérbe helyezi.

Megemlítjük, hogy az elmúlt időszakban 
több tanulm ány készült, amellyel az ásványva
gyongazdálkodás javítását szeretnénk elérni. 
Ilyen például a hígulás-veszteség szabályozása 
az egyes fejtési technológiáknál, ahol a gyakor
lati szabályozás lépéseit is meg kívánjuk tenni.

K utatásirányító  szerveinkkel az elm últ évek 
során közvetlen jó kapcsolat épült ki, csakúgy, 
m int más kutatószervekkel. Az egyes területe
ken m egindult előkészítő m unkákban (Mátra- 
hegység, Rudabányai-hegység, Velencei-hegy
ség) erőnkhöz m érten részt kívánunk venni.
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Az építőipar VL ötéves tervidőszaki földtani 
kutatásainak irányelvei

DR. KARÁCSONYI SÁNDOR, 
az ÉVM főgeológusa

Hazánkban jelenleg m integy 80 millió ton- 
na/év építőipari nyersanyagot term elünk és a 
távlati volumen 100-—120 millió t/év értékben 
adható meg. Mind a jelenleg, mind a jövőben 
az építőipari nyersanyagterm elés az ország leg
nagyobb bányászati szektorát képezi. A fejlesz
téseket megalapozó és a biztonságosabb — gaz
daságosabb bányaművelést elősegítő nyers
anyagkutatásra — területkisajátítási, term észet-, 
környezet- és vízvédelmi problémákkal tetézett 
— egyre fokozódó feladatok hárulnak.

Az építőipar ásványi nyersanyagainak kuta
tását és term elését általában igen egyszerű fel
adatként értékeltük. Ez a megítélés abból táp 
lálkozott, hogy

— ezek a nyersanyagok — különösen a tö
megigényeket jelentő kő és kavics — ha nem is 
egyenletesen, de nagy tömegben, szinte kime
ríthetetlen  mennyiségben találhatók,

— a felszíni és a felszínközeli lelőhelyek 
alapján könnyen prognosztizálhatók, egyszerű
en kutathatók, és külbányászattal term elhetők.

Az utóbbi időben azonban olyan változások 
következtek be, amelyek az előzőekben vázolt 
megállapításokat nemcsak kérdésessé teszik, de 
nem egy esetben kifejezetten ellenkezőjükre 
fordulnak. így

— az a terület, ahol hasznosítható építő- és 
építőanyagipari nyersanyag található, rendsze
rin t más tevékenységnek is (mezőgazdaság, te
lepülés stb.) érdekeltsége;

— rendkívül jelentős korlátozó tényezőként 
lépett be a term észet- és a környezetvédelem, 
amely m ár a meglévő bányák továbbműködé- 
sénél, de különösen új területek  term elésbe vo
násakor nem egyszer m ár a kutatás stádium á
ban kizáró igényét érvényesíti;

— köztudottan az építőanyagok egy része 
együtt előforduló nyersanyagként fogható fel. 
A víz és a kavics, a víz és a mészkő olyan 
komplex hasznosításra igényt tartó  együttes, 
am elyen belül egyre inkább a vízellátás poten
ciális bázisának kell elsőbbséget biztosítani.

Mindezek m ellett egyéb lényeges változások 
is befolyásolják az építőanyagipari ásvány- 
vagyon-gazdálkodást. íg y :

— a legegyszerűbben hasznosítható nyers
anyagkészletek igénybevételre kerültek és rend
szerint, a korábbiaknál kedvezőtlenebb adottságú 
lelőhelyek (minőség, település, bányászhatóság 
stb.) m aradtak vissza; ugyanakkor

— jelentősen megnőtt a nyersanyagokkal 
szembeni minőségi igény, mégpedig

a) a nagyüzemi term elés homogén, nagytöme
gű nyersanyag-előfordulásokat igényel;

b) jelentősen megváltoztak a minőségi köve
telm ények: a cem entiparban a száraz technoló

gia elterjedése; a durvakerám ia területén a 
vázkerámia térhódítása; a kavicsiparban a ce
m enttakarékos minőségi beton előállításának 
szükségessége miatt.

E vázolt körülm ények indokolttá tették, hogy 
az ásványvagyon-gazdálkodási feladataink sike
res megoldása érdekében elkészítsük a VI. öt
éves tervidőszakra kiterjedő földtani kutatási 
tervet, amely az egyes iparágak, valam int az 
ágazat fejlesztési célkitűzéseire épül.

Az ország term elésre igénybevehető építő
anyagipari nyersanyaglelőhelyekkel szűkösen 
rendelkezik. Ez elsősorban nem a bányászható 
nyersanyagkészletek mennyiségére érvényes, 
hanem azok minőségére. Az építőanyagipari 
term elés hatékonyságának a világszínvonalhoz 
képest relatív  elmaradása — sok egyéb tényező 
m ellett — nem utolsósorban abból a hátrányból 
származik, hogy a feltárt (és az építőanyagipari 
termelőüzemek gazdaságos szállítási körzetha
tárán belül lévő) nyersanyag-vagyonúnk minő
sége nem m inden tekintetben kifogástalan. Ez 
egyrészt a végterm ék elérhető műszaki para
méterei, másrészt pedig a technológiák fajlagos 
ráfordítási igényének alakulása szempontjából 
jelent hátrányokat. Ezért a tervidőszak folya
mán, mind nyersanyag, mind energiagazdálko
dásunk hatékonyságának jövőbeni javítása ér
dekében kiemelt figyelmet kell fordítani a 
nyersanyagkutatásra. Ennek keretében a már 
m egkezdett nyersanyagkataszterezési m unkákat 
m inden fontosabb építőanyagipari alapanyagra 
el kell végezni. Meg kell kezdeni olyan nyers
anyag-felhasználási technológiák kidolgozását, 
amelyek alkalmazásával az eddig kellően nem 
hasznosított földtani képződmények is felhasz
nálásra kerülhetnek.

Ennek megfelelően a javasolt földtani kuta
tásokat az egyes iparágak ásványvagyon-hely- 
zete, az iparági term elési célkitűzései és azzal 
összefüggő fejlesztési feladatok, valam int a VI. 
ötéves tervidőszakra készült földtani koncepció
ból adódó feladatok figyelembevételével állítot
tuk  össze (1. és 2. ábra). A kutatási terv készí
tésénél gondos elemzés történt.

— az iparági arányok,
— a fejlesztési célkitűzések,
— a term elési problém ák és
— az indokolt készletnövelés 

szempontja alapján. Ezen túlm enően figyelem
mel voltunk

— az áthúzódó és induló kutatások viszo
nyára, valam int a különböző fázisú kutatások 
arányának összehangolására is (3. ábra).

A kutatási javaslatoknál érvényesíteni kíván
tuk az ország term észeti erőforrásainak célsze-
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Készlet
(V.)

- о

1 Cementipari mészkő
2 Cementipari márga
3 Kavics
A Koipari mészkő + dolomit
5 B azalt
6 Andezit
7 Egyé b
8 DÍszitókoipari mészkő + homokká
9 Kerámiaipari agyag

[ / / / j  potenciális készlet

potenciális készletváltozás 
--------múködá bányák

Fontosabb ép'itőanyagipari földtani nyersanyagkészletünk relatív 
változásai az ÉVM területén 1970*8 0 között

1. ábra
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100  -

készlet bővítés

Ш  átminős ítés

A VI. ö téves  te rv id ő s z a k  á s v á n y i  kész le tmenny iség i  

és ismeretesség növekedési (á tm inősí tés  i ) előirányzatai
3. ábra

rűbb kiaknázására vonatkozó korm ányhatáro
zat irányelveit is.

A fejlesztéseket megalapozó nyersanyagkuta
tás az építőanyagipari ásványvagyonbázis for
májában megjelenő nemzeti vagyon mennyisé
gének, minőségének, műszaki param étereinek 
és lelőhelyi eloszlásának pontosabb megismeré
sét célozza, ami m indennemű feljesztés haté
konyságának alapkövetelménye. Mind a nyers
anyag, mind pedig az energiagazdálkodás haté
konyságának jövőbeni javítása érdekében még 
fokozottabb figyelmet kell fordítani ezen nyers
anyagok kutatására.

Ezen szempontok — a KFH elvárásaival 
összhangban — indokolttá tették  az ÉVM ága
zati műszaki fejlesztési tervezete alapján tör
ténő földtani nyersanyagkutatási koncepció 
összeállítását. Az ÉVM irányelvei sorából a 
földtani kutatást és kutatóbázisokat érintő, 
alább felsorolt tém ákat emeljük ki.

A) Továbbra is súlyponti műszaki fejlesztési 
irány a hazai nyersanyagbázis kiszélesítése, a 
nyersanyagokkal való racionális gazdálkodás

megvalósítása és ezáltal a nyersanyagim port 
csökkentése. Ezen belül elsődleges feladat a 
szükséges nyersanyagkutatási és gazdaságos fel- 
használás ú tja it kialakító kutatások elvégzése. 
További feladatok: a hazai nyersanyagok alkal
mazásával az import kiváltása, a hazai nyers
anyagok felhasználását fokozottabban lehetővé 
tevő technológiák alkalmazása, kisebb térfogat
súlyú term ékek előállítása, ahol az megoldható 
és kívánatos.

B) Az ország szállítási kapacitása — különö
sen idényidőszakban — anyira túlterhelt, hogy 
a szállításigényes és növekvő mennyiségben 
term elt építőanyagok fejlesztésénél, term előbá
zisának elhelyezésénél egyre alapvetőbb racio
nalizálási szempont: a szállítási igény csökken
tése, illetve racionális megoldása. Ennek alap
vetően három útja  van, az egyik: a térfogat- 
súly csökkentése azoknál a termékeknél, ahol 
ez megoldható (falazóanyagok, szigetelőanya
gok), a másik: a szállítási kapacitások racionális 
kihasználásának előmozdítása a felrakás és le
rakás gépesítésével, a szállító járm űveken való
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racionális elhelyezésével, és végül a term elő
helyeknek a felhasználóhelyekhez való közelí
tése, ahol ez megoldható. Az utóbbi évtizedek
ben egyrészt az építőanyagipari üzemek kapa
citásának nagyságrendi növelése zajlott le és a 
kapacitásnagyság továbbra is növekszik, más
részt előtérbe került a specializáció, tehát meg
szűnt a régi gyakorlat, hogy m inden építő
anyagipari vállalat a profiljába vágó m inden 
term ék előállításával foglalkozott. Ennek kö
vetkezm énye volt az átlagszállítási távolság nö
vekedése.

C) A hazai nyersanyagbázis fejlesztésének fő 
feladatai — az eddigi programokhoz csatlako
zóan a következők:

— kiem elt gondot kell fordítani az ország 
építőanyagipari nyersanyagvagyonának feltárá
sára 15—20 éves perspektívában. Folytatni kell 
a m egkezdett országos nyersanyag-katasztere- 
zési m unkát;

— fokozni kell a feltárt nyersanyag-lehető
ségek m egkutatottságát. El kell érni, hogy vala
m ennyi jelentősebb üzemelő bánya és a te rv 
időszakban létesülő új kapacitások telepítési 
helye a szükséges mélységben В kategóriájú 
m egkutatottsággal rendelkezzenek;

— a hazai ásványi nyersanyagok biztosítása 
érdekében olyan nyersanyag-felhasználási tech
nológiákat kell kidolgozni, amelyek alkalmazá
sával az eddig kellően nem hasznosított földtani 
képződmények is (pl. földpátos homok) felhasz
nálásra kerülhetnek. Fokozni kell a hazai isza
polt kaolin előállítását az iszapoló kapacitás bő
vítése ú tján  és növelni kell a kerám iaipari fel- 
használást;

— továbbrá is fontos feladat, hogy a kavics
ban szegény területeken feltárjuk  és betonada
lékanyag céljára kiterm eljük a mészkövet;

— fokozni kell az ún. szekunder nyersanya
gok (ipari m ellékterm ékek és hulladékok) hasz
nosítását.

D) Az ágazat VI. ötéves tervidőszaki műszaki 
fejlesztési koncepciótervezetéből a következő 
legalapvetőbb földtani feladatok adódnak:

1. Erősíteni fokozni kell

— a napi problém ák megoldásával kapcsola
tos földtani előkészítő tevékenységet,

— a közvetlen term elési és hatékonysági ta r
talékok kiaknázásának földtani előkészítését,

— a minőségi színvonal javítását szolgáló 
földtani tevékenységet.

2. A  jelentkező igények rugalmasabb kezelése, 
kielégítése érdekében

— fel kell tárn i és ■ megvalósításra elő kell 
készíteni a kis beruházásokat kívánó, gyorsan 
m egtérülő fejlesztési tartalékokat;

— fel kell készülni az eddiginél nagyobb és 
rugalm asabb kapacitás-konvertálásra.

3. A  hosszú távú (VII. ötéves tervidőszaki) fej 
lesztések hatékony realizálódása érdekében

— elm élyültebb és célratörőbb földtani elő
készítő tevékenységet kell végezni;

— m ár а VI. ötéves tervidőszakban meg kell 
terem teni az ahhoz szükséges szellemi (Földtani 
Szolgálati) bázist.

Az ÉVM Földtani Szolgálatának előzetes tá r
caszintű felmérése alapján az egyes iparágak 
ásványi (földtani és technológiai) nyersanyag
kutatási igényei а VI. ötéves tervidőszakban 
m integy 350 millió F t-ot tesznek ki.

Az előirányzott nyersanyagkutatások a már 
leírtakkal összefüggésben

— a minőség javítását,
— az energiatakarékos term ékelőállítást és
— a nyersanyag, ill. term ékszállítás raciona

lizálását összefoglalóan — m inisztertanácsi ha
tározattal előírt — hatékonyabb ásványi nyers
anyaghasznosítás megalapozását is célozzák. A 
felm erült közbenső, újabb szempontok alapján 
kívánatos megkezdeni a nyersanyagok komplex 
hasznosításának (pl. kavics -j- víz) előkutatását 
is.

A perspektivikus kutatásokhoz kapcsolódóan 
fontosnak ta rtju k  néhány olyan — az ÉVM 9. 
sz. СРВ tevékenységéhez is kapcsolódó — té 
mát, am elynek mielőbbi megkezdését a KFH 
felé m ár 1980-tól szorgalmaztuk. Ezek

— a nagytömegű nyersanyag-előfordulások 
inhomogenitásának részletesebb elemzése, mi
nimális javítóanyagot igénylő, autom atizált te r
melési rendszerek kialakíthatóságának elemzé
se;

— a cem entgyártás két komponensének mi
nőségi kondíciók szerinti előkészítése és folya
matos optimális minőség előállítása;

— faragható vulkáni kőzetek és tufák foko
zottabb építőipari hasznosításának kutatása és 
vizsgálata;

— az ÉVM területén  bányászott zeolittartal- 
m ú riolittufák készletbővítési és szélesebb körű 
hasznosítási lehetőségeinek komplex kutatása, 
az exportbővítést is figyelembe véve.

E) Az iparágak előtt álló főbb feladatok

1. Cement- és mészipar

А VI. ötéves tervidőszak kutatási feladatait 
alapvetően két szempont m otiválja:

— új nagyberuházások nyersanyagbázisának 
földtani megalapozása,

— a meglevő nyersanyagbázisok továbbku- 
tatása a bővebb információ beszerzése, a term e
lési feladatok növelése céljából.

Az 1980. évben be nem fejezhető kutatásokat 
tovább kell vinni, a korábban javasolt, de első
sorban pénzügyi okokból meg nem kezdett ku
tatásokat el kell végezni.

Az előzetes nyersanyagkutatási javaslatokat 
jelentősen m ódosíthatja az újonnan létesítendő 
új cem entgyárra vonatkozó felsőbb szinten ho
zandó döntés, m ert lehetséges, hogy a DÚC 
nyersanyagoldalról történő megalapozására a
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jelzett összegek és volumenek többszöröse is 
szükséges lehet.

A kötőanyagipari nyersanyagkataszterezés 
továbbfejlesztését, ill. kiegészítését az alap
anyagokon kívül az ásványi adalékanyagellátás 
távlati perspektívái (tufa, homok) indokolttá 
teszik.

2. Kőbányaipar

A  kőiparban elsősorban a minőségi többlet- 
igények kielégítése gazdaságossági és gazdaság
földtani kihatásokkal bír. Az energiatakarékos
sági és gazdaságföldtani tényezők egyaránt a 
fajlagosan kedvezőbben jöveszthető és optimá
lis földrajzi elhelyezkedésű mészkő és dolomit 
igénybevételét sürgetik. A hazai és nemzetközi 
betontechnológiái kísérletek — a korábbi épí
tési tapasztalatokkal összhangban — a karboná
tos kőzetek adalékanyagként történő hasznosít
hatóságát alátámasztják.

A kőbányászatban tehát fokozandó a beton
adalékanyagként alkalmas karbonátos nyers
anyagok kutatása és bányászata. Komoly pers
pektíváik vannak a díszítőkőimport csökkenté
sét illetően.

A zúzottkő-termelés éves nagyságrendje kb. 
10 millió t  körül lesz a VI. ötéves tervidőszak
ban. Ütfelületi zárórétegként nagyszilárdságú, 
kubisztikus, szemalakú és kevésbé polirozódó 
anyag szükséges. Bányabiztonsági szempontok 
érvényesítése érdekében a bányafalak magas
ságát 20—30 m -re kell csökkenteni.

Igen nagy gondot okoz a M átra körzetében 
kimerülőfélben lévő bányaüzemek pótlása, va
lam int a mészkő- és dolomitlelőhelyek terü let
megszerzési problémái.

Ennek megfelelően a középtávú kutatási kon
cepciónkat elsősorban ezen kőzetek feltárására 
orientáltuk, ami elősegíti a vulkáni kőzetekkel 
való takarékoskodás követelményét is. A hazai 
kőbányászat régóta nélkülözi az átfogó nyers
anyag-katasztert, amelynek összeállítása a meg
lévő mészkőkataszterre, a díszítőkőkataszterre és 
a MÁFI Területi Földtani Szolgálatai által vég
zett felmérésekre támaszkodva véleményünk 
szerint a tervidőszakban realizálható lesz.

3. Kavicsipar

Az utóbbi évek kutatási-erőfeszítéseinek jó
voltából az iparág nyersanyagperspektívái so
kat javultak (rozsályi, kapuvári és kiskunlac- 
házai tartalékterületek), de a kavicsmezők több
célú hasznosíthatósága, a környezetvédelem és 
a helyi bányászkodás az ásványvagyon előre 
megfontolt feltárását és védelmének biztosítását 
igényli. Lényegében ezt célozzák a javasolt 
nyersanyag-kataszterek és a részletező kutatá
sok is.

A kutatási követelményrendszer fejlődése ma 
m ár országosan egységesen m egkívánja az új 
műszaki irányelv szerinti nyersanyag-értéke
lést- esetenként a zúzott kavics jellemző para
m étereinek vizsgálatát is.

A kavicsipar fejlesztéséről az ÉVM 71/1977. 
sz. m iniszteri határozatában foglaltak határoz
zák meg a legfontosabb kutatási feladatokat, 
amelyek közül egyik kiem elt fontosságú a fő
városi kavicsigények kielégítése. Az ágazati sze
repkör az országos és a körzeti feladatok meg
oldásának előkészítését is megkívánja.

A betonadalékanyagok között továbbra is a 
kavics m arad uralkodó szerepű. Hazai viszony
latban a legfőbb helyettesítő anyag a mészkő
zúzalék, továbbra sem jelentős az országos fel- 
használásban, inkább helyi anyagnak minősül.

A kavicsipar fejlesztésének további fő fel
adatai a következők:

— biztosítsa a kívánt minőségi osztályozott 
kavicsmennyiségeket és ehhez megfelelő feldol
gozó vertikum ok kerüljenek kiépítésre;

— a nyerskavicsnál az agyagszennyeződés 
csökkentése;

— az előfordulás teljes rétegvastagsága ki
term elésre kerüljön, és ehhez a megfelelő kot
rógépeket (szükség szerinti mélyművelést is 
biztosító kotrókat) kell beállítani, illetve a te r
melési struk tú rát ennek a követelménynek ki
elégítésére törekedve kell fejleszteni.

Az útépítésnél nagy mennyiségű kavicsot 
használnak fel részben a zúzottkő helyettesíté
seként. Alacsonyabbrendű feltöltési célokra is 
igen jelentős a kavicsigénybevétel. Ez utóbbi 
viszonylatban lényeges változás várható, ha 
egyrészt a KPM Közúti Főosztálya által kiadott 
IMI 1/78. sz. Ideiglenes Műszaki Irányelvek ér
vényre jutnak, és a kő- és kavicsbányák med
dőiből nagym értékben igényelnek adalékot ú t
alapok céljára.

4. Durvakerámiaipar

A tégla- és cserépiparban a kézi falazóelemek 
gyártását a nagyobb m éretek felé kell fejlesz
teni. A gyártm ányfejlesztés fő iránya a vázke
rám ia falazó- és födémelemek gyártásának tö
meges m éretű bevezetése.

A korszerű, nagy üregtérfogatú term ékek fo
kozódó térhódítása szintén új típusú és jobb 
minőségű nyersanyagok felkutatását igényli.

Az iparágra még mindig jellemző a bányabő
vítések előkészítésére irányuló kutatások nagy 
száma és ez a tendencia várhatólag a tervidő
szak végére csökken le a megkívánt m értékre.

A távlati fejlesztésre döntően jellemző nagy 
üregtérfogatú elemek jó minőségű nyersanyag- 
vagyonának biztosítása, a nemesanyagok felé 
átm enetet jelző anyagok ism eretének igénye, 
ill. az új típusú nyersanyagok (mészhomoktégla) 
feltárása egyaránt sürgeti a kataszterezés mi
előbbi végrehajtását.

5. Finomkerámiaipar

A finom kerámiaipari feljesztések zömmel új 
gyártókapacitások létrehozására irányulnak, 
m elyre elsősorban a falburkoló csempeszükség
let kielégítése szempontjából van még szükség. 
A tervidőszak folyamán fontos feladat az ipari
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és mezőgazdasági padló- és falburkoló anyagok 
kifelvesztése is.

A falburkoló csempeszükséglet kielégítését 
megalapozó hazai nyersanyagbázisok kutatásá
nak folytatását és mielőbbi befejezését javasol
juk.

További nagy fontosságú feladatok hárulnak 
a nyersanyagim port kiváltását és az exportle
hetőségek vizsgálatát célzó földtani kutatásokra 
és technológiai m inősítésekre.

Az iparág sokrétű alapanyag-igényének hazai 
forrásból történő opitmális kielégítése érdeké
ben

— egyrészt a m ár m egkezdett földtani ku ta
tások befejezését,

— m ásrészt a lépéshátrányban lévő kataszte- 
rezés és technológiai előkutatások intenzifiká- 
lását, m ajd azok eredm ényeire támaszkodva to
vábbi földtani nyersanyagkutatást javasolunk.

6. Díszítőkőipar

Az iparág részére korábban végzett földtani 
kutatások az építőanyagipar terü letén  kétség
kívül a legnagyobb kockázattal jártak  és — 
vizsgálataink szerint — ipari eredményességük 
is csekélynek bizonyult.

Az 1969-ben m egkezdett díszítőkőipari nyers- 
anyagkataszterezés alapján a dunántúli előfor
dulásokról lényegesen megbízhatóbb genetikai 
és ipari információk birtokába ju to ttunk, ese
tenként a félüzemi kísérletekig bezárólag. Az 
újabb ism eretanyag által produkált kockázat- 
csökkentési lehetőségeket kiaknázva elsőként 
azon feltárásokat javasoljuk, amelyek a távlati 
fejlesztések — az im portpótlás és az exportle
hetőségek — megalapozói lehetnek.

Az iparág az évekkel ezelőtt m egkezdett 
program ja keretében a dráguló és egyre nehe
zebben beszerezhető im port nyersanyagok hazai 
kiváltásának m egterem tésén fáradozik. E prog
ram  folytatásán túlm enően a meglévő bánya
üzemek még ny ito tt kutatási kérdéseinek foko
zatos tisztázását javasoljuk.

összefoglalás — megállapítások

Az építő- és építőanyagipar földtani kutatása 
a következő öt évben is jelentős feladatok meg
oldása előtt áll, amelyek közül a legfontosab
bak a következők:

1. A földtani kutatás keretében jobban kell 
érvényesíti a helyes kutatási arányokat a m ár 
term elésbe vont terü letek  készleteinek jobb

megismerése és az új lelőhelyek felkutatása kö
zött.

2. A kutatási program okat hosszabb távra 
kell összeállítani és az iparfejlesztés 5— 10 éves 
távlati fejlesztésével kell összhangba hozni.

3. Nagyobb arányban kell érvényesíteni a 
választékbővítés célkitűzését, az alternatív  le
hetőségek felkutatását.

4. A kutatási célok között a minőség kérdését 
döntő tényezőként kell értékelni, fejleszteni 
kell az építőanyagkutatás módszerét, ezen belül 
a földtani és technológiai vizsgálat és értékelés 
kom plex egységére kell törekedni.

5. Nagyobb erőfeszítést kell tenni az arányos 
építőanyagellátás fejlesztésére, a szállítások 
csökkentésére és a földtakarékos bányászat 
irányelveinek érvényesítésére.

6. Jobban kell egyeztetni a term észet-, a kör
nyezet-, a vízvédelem és a bányászat közös ér
dekét, és jobb súlyozással kell m egterem teni az 
ellentmondó álláspontok kompromisszumát.

7. Megoldást kell találni a távlati építőanyag
gazdálkodás érdekében szükséges és felkutatott 
lelőhelyek védelm ére. Ezzel párhuzamosan el 
kell érni a m ár term elésbe vont jól minőségű 
készletek veszteség nélküli kitermelhetőségét.

8. Jav ítan i kell a term elési veszteségek ará
nyán, erőfeszítést kell tenni a belső meddő 
csökkentésére, és ezzel összefüggésben az ener
giatakarékosabb nyersanyagbányászat érvénye
sítésére.

9. Folytatni kell a különböző nyersanyagokra 
m ár m egkezdett kataszterező m unkát és a mód
szert ki kell terjeszteni az összes nyersanya
gokra. Erőfeszítést kell tenni a prognózistérké
pezés fejlesztésére.

10. Keresni kell a lehetőséget újszerű nyers
anyagok felkutatására, a javítóanyaggal történő 
hasznosítás lehetőségeinek kiaknázására, az ala
csonyabb igényű tömeganyagok ennek megfe
lelő előállítására, az értékesebb készletek vé
delm ére és különösen a másodlagos nyersanyag
hasznosítás elterjesztésére.

11. E sok irányú feladatok megoldásához erő
síteni kell a bányaföldtani tevékenységet, a 
term elési célokat jobban segítő term elési kuta
tást.

12. Végül az építőipar más irányú érdekeltsé
géhez kapcsolódóan — folytatni kell az erőfe
szítést a környezet-földtan, ill. építésföldtan és 
az építés-hidrológia terü letén  is — amelyek 
irán t az eddigi eredm ények felismerése és a je
lentkező különleges problém ák kapcsán roha
mosan fokozódik az érdeklődés és az igény.
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A vízügyi szervezet vízföldtani tevékenysége
ALMÁSSY ENDRE, 
az OVH csoportvezetője

1. A  vízgazdálkodási környezet

A  vízügyi szervezet vízföldtani tevékenysége 
főként a közműves ivóvízellátás szolgálatában 
áll. Ez a szakágazat m integy 90% -ban felszín- 
alatti vizet használ. A felszín alatti víz része
sedése a jövőben is fennm arad ezen a területen. 
A közműves ivóvízellátás kiépített kapacitása 
jelenleg 3,5 millió m3/d ( =  nap). A várható víz
igény 2000-ben mintegy 7 millió m 3/d.

Legfrissebb számításaink szerint az igénybe 
vehető teljes felszín alatti vízkészletet 14,5 mil
lió m 3/d-re becsüljük. Ebből 6,4 millió m 3/d 
mélyfekvésű, többnyire védett rétegvíz, ami
nek mintegy 80%-a a Dunától К -re  fordul elő. 
Mintegy 4,5 millió m3/d mennyiség term elhető 
ki a vízfolyásokat kísérő, jelentősebb vízadó 
képességű kavicsteraszokból és egyéb durva 
üledékekből, főként a Duna, a Dráva, a Mura 
és a Rába m entén; kisebb m értékben az ÉK-i 
országrész vízfolyásai m entén és átm eneti for
mában a Tisza környezetében is. Karsztvízből 
mintegy 1,3 millió m3/d term elhető ki a közép- 
hegységek karbonátos képződményeihez kötöt
ten; kb. 2 millió m 3/d a vízfolyásoktól távoleső, 
jó vízadóképességű felszínközeli képződmények 
vize.

A felszínközeli képződmények vize a vízfo
lyások m entén és azoktól távol egyaránt szi
gorú védelmi intézkedéseket kíván; fokozott 
védelemben kell részesíteni a karsztvizet, kü
lönösen a felszíni veszélyeztetéseknek kitett 
területeken. Egyedül a rétegvíz-előfordulások 
nem kívánnak szigorú felszíni védelmet, külö
nös gondot kell azonban fordítani term észetes 
védettségük fenntartására.

Ha a védelmi intézkedéseket a fontosabb he
lyeken sikerül keresztülvinni, akkor mintegy 
10,5 millió m3,/d vízkészlet vehető számításba 
a kellő megbízhatósággal a közműves ivóvíz- 
ellátás távlati igényeinek kielégítésére. Ez or
szágosan nem jelent szoros helyzetet, régión
ként azonban m ár igen, az esetleges vízelőfor
dulások és a vízigény-centrum ok földrajzi tá 
volesése miatt.

Az aggasztó vízminőségromlási jelenségek 
m iatt a m ár használatba vett vízkészletek vé
delmét teljes körűvé kell tennünk. Ehhez szá
mos üzemelő vízbázist a m ainál jobban meg 
kell ism ernünk vízföldtani szempontból és a 
vízkivétel által előidézett folyamatok szem
pontjából. A még használatba nem vett, lehet
séges vízbázisokat előzetes védelem alá kell he
lyeznünk a tartalékolás céljával; ez azok terv
szerű m egkutatását és. a védelmi intézkedések 
m értéktartó, de határozott megtervezését kí
vánja. A vízkutatásban követett módszereink 
még nem m indenben teszik lehetővé a védelmi 
kérdések megválaszolását. A felszín alatti víz

mozgás és a vízzel együtt mozgó anyagok áram 
lási törvényszerűségeinek jobb megismerésén 
felül ezért vízkutatásaink m ódszertanát is fej
leszteni kell. Vízbázisaink műszaki tervezése 
még nem m indenben ad megbízható előrejelzést 
az üzemi viszonyok jövőbeni alakulásáról; azok 
üzemeltetése sok esetben nélkülözi a szak- 
szerűséget. Ha biztosítani akarjuk fel 
szín alatti vízkészleteink hasznosításának ész
szerűségét, akkor az em lített valam ennyi tevé
kenységben fokoznunk kell a szakszerűséget és 
mindez együtt a korábbitól bizonyos mértékig 
eltérő hidrogeológiai tevékenységet tesz szüksé
gessé. Ennek kialakulása az V. ötéves terv  idő
szakában megkezdődött, a jelen tervidőszakban 
pedig ki kell, hogy teljesedjen.

2. A  vízügyi szervezet hidrogeológiai tevé
kenysége az V. ötéves terv időszakában

2.1. Az ország hidrogeológiai ismeretességének 
fokozása

a) hálózatok, megfigyelések

1700 megfigyelési ponttal tovább működött 
az országos talajvíz-megfigyelőhálózat a VITU- 
KI kezelésében. A rendszeres üzem m ellett el
készült egy korszerűbb, kútcsoportos megfi
gyelőhálózat koncepciója, amely a vízállásada
tokon kívül a talajvíz-forgalomról is tájékozta
tást ad m ajd; ennek három  első megfigyelőhe
lye kiépült.

200-nál több megfigyelőhely alakult ki a ré
tegvíz-viszonyok figyelemmel kísérésére. A 
megfigyelések egyelőre csak a nagyobb, kon
centrált vízkivételek környezetében folynak 
(pl. Debrecen, Szeged, Kecskemét). A megfi- 
gyelőkutakat használaton kívül helyezett mély
fúrású kutakból alakították ki. Ma m ár több 
éves adatsor áll rendelkezésre a jelentős víz
beszerzéssel zavart területeken kialakult víz
viszonyokról.

Bővült a karsztvíz-megfigyelőhálózat is. A 
Dunántúli középhegység területéről m integy 300 
megfigyelőkút adatai érkeznek a VITUKI-ba; 
megkezdődött a megfigyelőhálózat kiépítése a 
Bükk hegységben is.

A felszín alatti vizek vízminőségváltozásának 
megfigyelése csak kezdeti fokra ju to tt el. Mint
egy 200, kiválasztott rétegvízkút vízminőségi 
adatsora áll rendelkezésre évi 2—4 vizsgálatból 
5 évre visszamenően. Az eredm ényeket 1981- 
ben publikáljuk.

b) adatgyűjtés feltárásokból

A közműves ivóvízellátó-kapacitás mintegy 
1 millió m 3/d-val növekedett az elm últ ötéves
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terv  időszakában. Ennek érdekében valamivel 
több, m int 3000 új vízbeszerző létesítmény 
valósult meg; ezek feltárási adatai és építéskori 
hidrodinamikai jellemzői a jól kialakult rend
ben gyűltek; a VITUKI adattárában feltalálha
tok és az Országos K útkataszter köteteiben ki
adásra kerülnek.

Űj vonás a feltárásos ismeretszerzésben, hogy 
a KFH-val együttműködve megkezdődött a 
tervszerű regionális vízkutatás. Folyik a Maros 
hordalékkúp felszín alatti vízkészleteinek kuta
tása DK-Magyarország regionális vízellátásának 
megalapozására. Lényegében befejeződött a 
Győr-Sopron megyei regionális vízellátás víz
bázisainak m egkutatása; megkezdődött a víz
kutatás Miskolc térségének regionális vízellátá
sához. Közösen elfogadott metodika szerint víz
kutatási tervek készültek a további regionális 
kutatások előkészítéseként, többek között a 
Felső-Tisza vidék regionális vízkutatásához, 
Szombathely térségének feltárására, a Mohács
sziget vízkészleteinek m egkutatására.

Számos helyi vízkutatásra is sor került víz
művek kialakítása, vízbeszerzési lehetőségek 
tisztázása, vízbázisok bővítése érdekében. Ezek 
megrendelői főként a helyi vízmű vállalatok, 
esetenként a tanácsi szervek. Végzői főként a 
MÉLYÉPTERV, VÍZITERV és az FTV. A helyi 
vízkutatások tervezésének, végrehajtásának, ér
tékelésének és nyilvántartásának rendje még 
nem alakult ki az elm últ időszakban.

Megkezdődött azonban a helyi vízkutatási 
eredm ények országos számbavétele és értéke
lése. A Vízgazdálkodási Intézet m integy 300, 
különböző részletességű és eltérő módszertan 
szerint készült kutatási zárójelentést, tanu l
m ányt vizsgált meg és kivonatolt egységes rend 
szerint. Ez a zárójelentések form ájában érté
kelt jelentősebb helyi vízkutatásoknak mintegy 
a fele. Már az eddigi számbavétel is sokban bő
vítette a felszín alatti vízkészletekről rendelke
zésre álló ism ereteket; célunk teljes áttekintés 
megszerzése, m ajd a helyi vízkutatás egységes 
irányítási és értékelési rendjének kialakítása.

Nem alakult ki a nyersanyag-kutatásokból 
származó vízföldtani adatok áramlási és érté
kelési rendje, ideértve pl. a kavicskutatást, 
amely gyakorlatilag m inden esetben értékes 
adatokat szolgáltat a felszínközeli vízelőfordu
lásokról. A KFH és az OVH m egtette azonban 
az első lépéseket az ilyen adatok többirányú 
hasznosítására, sőt a kutatások összehangolá
sára is. Ennek egyik első realizált eredménye 
pl. a kavicskutatás olyan rendezése az ácsi öb- 
lözetben, hogy ott m intaterület legyen kialakít
ható a felszíni szennyező tevékenység felszín 
közeli vízre gyakorolt hatásának vizsgálatára.

c) tudományos kutatás

A felszín alatti vízre irányuló tudományos 
kutatás sajátossága, hogy folyékony, mozgásban 
lévő és utánpótlódó nyersanyagfajtával foglal
kozik. A kutatási tevékenység fő irányai a fel
szín alatti víz mozgástörvényeinek, utánpótló- 
dási viszonyainak, a vízbe került anyagok vál
tozásainak törvényszerűségeivel kapcsolatosak.

Jellemző példák az elm últ tervidőszak tudom á
nyos kutatási feladataiból:

— számos új vonással gazdagította ism erete
inket a hideg-meleg karsztvizek mozgástörvé
nyeinek vizsgálata; a hőfelvétel, a hőcsere tör
vényszerűségeinek jobb megismerése sokban rá
világított a felmelegedő és a felszínre kerülő 
karsztvíz felszín alatti tartózkodási viszonyaira;

— konkrét problém a megoldására irányult 
Hévíz térségének részletes vizsgálata; a víz
földtani viszonyok feltárásával, a felszínre lépő 
víz útjának, származásának vizsgálatával el le
hetett ju tn i annak a vízmennyiségnek a meg
határozásáig, amelynek bányavíz form ájában 
történő emelése még nem veszélyezteti a Hé
vízi tó-forrást;

— a K.5 jelű  célprogram  keretében m egtör
tén t a Duna parti szűrésű vízkészleteinek szám
bavétele; a feltárások nélküli, meglévő adatok 
értékelésével összesíteni lehetett az ilyen víz
előfordulásokról rendelkezésre álló ismereteket, 
ideértve a víztartó-képződm ény vastagságát, el
terjedését, fedettségét és a veszélyeztető forrá
sokat;

■— regionális rendszermodellek alakultak ki 
a víztermelései befolyásolt rétegvíztartók visel
kedésének szimulációjára, a sorrakerülő jelen
tősebb beavatkozások hatásainak előrejelzésére;

— a jelentős vízbeszerzések környezetében 
végzett, m ár em lített rétegvíz-megfigyelések 
adatsoraira támaszkodva értékelni lehetett e be
avatkozások hatásait, a felszínről történő után- 
pótlódás m értékét és a konszolidációs vízkész
letből származó hányadot; ezzel jobb alapokra 
lehetett helyezni a felszín alatti vízkészletek ki
használtságával, a vélt túligénybevétellel kap
csolatos gondolkodásmódot;

— mérlegelve a beszivárgás és az evapotrans- 
piráció m érésére irányuló eddigi eredményeket, 
a gyakorlatban is hasznosítható törvényszerűsé
geket sikerült m egállapítani a talaj víz-típusú 
vízelőfordulások vízháztartásáról és kiterm el
hető készleteik meghatározásához;

— rutinszerűvé váltak a tricium m al és a 
14C-nel végzett korvizsgálatok; eredményeik 
egyik csoportja jobb betekintést nyújt a felszín 
közeli vízfajták cseréjébe, másik csoportja meg
erősíteni látszik a Magyar-medence term észe
tes áram lási viszonyairól kialakult elgondolá
sokat ;

— a felszín közeli és a mélyebb fekvésű víz 
összefüggéseinek vizsgálata meglepően nagy 
vízcserét m utatott ki a Tiszántúlon a Tisza és 
a vele kapcsolatban lévő felszín alatti víztartók 
között.

2.2 Intézkedések, szabályozás, szervezés

Kialakult, megbízhatóvá és teljes körűvé vált 
a terü leti vízügyi szervek hidrogeológiai tevé
kenysége. Ez a sajátos tevékenység beépült a 
területi vízgazdálkodás rendjébe. Ma m integy 
40 fő foglalkozik a vízügyi államigazgatásban 
az idetartozó kérdésekkel.

Teljes körűvé vált a felszín alatti vízbe te tt 
vízgazdálkodási célú beavatkozások nyilvántar
tása a terü leti vízügyi szerveknél. Fejlődött a
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beavatkozások helyszíni ellenőrzése a vízügyi 
felügyeleti tevékenység keretében. A vízbeszer
ző létesítmények dokumentálása beépült az 
egységes vízrajzi tevékenységbe és a korábban 
tapasztalható elm aradást lényegében sikerült 
felszámolni.

Nem alakult ki az egyéb célú beavatkozások 
nyilvántartásának, felügyeletének rendje (föld
tani- és nyersanyagkutató, nyersanyag-term elő, 
megfigyelőfúrások, melyek ismerete nélkülöz
hetetlen a felszín alatti vízviszonyokban beálló 
esetleges veszélyes változások megítélése és el
hárítása szempontjából).

Műszaki szabályozások jelentek meg a meg- 
figyelőkutak kialakítáásról, a használaton kívül 
helyezett fú rt kutak szakszerű megszüntetésé
ről és folyik a víztermelő fú rt kutak létesítésére 
vonatkozó műszaki szabályozás felülvizsgálata.

Jogi szabályozás jelent meg a mélyfúrásos 
beavatkozást végzők szakszerűségi követelmé
nyeiről; a követelmények érvényesítése, az 
azoknak meg nem felelő kivitelezők kizárása a 
tevékenységből még nem tö rtén t meg az elm últ 
tervidőszakban, m ert felkészülést kívántunk 
biztosítani. A következetes érvényrejuttatás a 
soronlévő tervidőszakban történik meg.

A KFH és az OVH közös közleményben tette  
közzé a központi erőforrásokból végzett vízku
tatások tervezésének, végrehajtásának és érté
kelésének egységes rendjét. Azzal, hogy a köz
lemény eligazítást ad a tervezéshez, a megfi- 
gyelőkutak kiosztásához és kialakításához ala
pul szolgál a helyi erőforrásokból végzett víz
kutatás rendjének tervezett szabályozásához is.

A Központi Statisztikai Hivatal engedélyével 
megindult az üzemi mérések és megfigyelések 
rendjének előírása és kialakítása a 2000 m ád 
nál nagyobb kapacitású, felszín alatti vizet te r
melő helyeken. Ennek nyomán megvalósult a 
kiterm elt víz mennyiségének műszeres mérése 
és a távolhatás megfigyelése a jelenleg kiter
m elt vízmennyiségnek m integy 44% -ára k iter
jedően. Az adatok a VITUKI-ba futnak be és 
ott értékelik azokat vízbázisonként és orszá
gosan.

A KGST Szabványosítási Állandó Bizottsága 
Magyarországot kérte fel az ivóvízbeszerzések 
védőterületeinek kialakítására irányuló nemzet
közi szabályozás elkészítésére. Az Állandó Bi
zottság elfogadta a MNK anyagát; m agyar vi
szonyokra történő alkalmazása jelenleg folyik 
a védőterületekre vonatkozó jelenleg érvényes 
jogi szabályozás korszerűsítése keretében. A 
KGST Földtani Állandó Bizottsága Magyaror
szágot kérte fel a tagországok geotermikus 
energiahasznosításával foglalkozó tém a összefo
gására. A m unka megindult.

Koncepció készült a felszín alatti víz meg
figyelési rendjének kialakításához. A koncepció 
szerint a vízbázisokat körülvevő lokális meg
figyelőhálózatokból és a köztes területeket le
fedő regionális hálózatokból épül fel az orszá
gos megfigyelőrendszer.. Az elgondolás az üze
meltetők feladatává teszi a lokális hálózatok 
működtetését, az adatok továbbítását és a köz
ponti szervekre ruházza az értékelés feladatát. 
A koncepció elfogadása folyamatban van.

Tervezet készült a Dunántúli-középhegység 
egységes megfigyelőrendszerére. A tervezet 
azokat a tennivalókat határozza meg, amelyek 
eredm ényeként kialakul a Hévíztől Budapestig 
terjedő országrész teljes vízgazdálkodását figye
lemmel kísérő egységes információrendszer. A 
vízgazdálkodási szempontból közismerten frek
ventált terület vízgazdálkodásának figyelemmel 
kísérése számos üzemeltető, bányavállalat, VÍZ
IG és a VITUKI között oszlik meg; az informá
ciórendszer kialakítása ezért gondos előkészí
tést te tt szükségessé a tervezet alapján. A terv 
elfogadása folyamatban van.

Elnökhelyettesi Koordinációs Értekezlet fog
lalkozott a felszín alatti vizet döntő többségé
ben igénybevevő vízművállalatok hidrogeoló
giai felkészültségével. Határozatai nyomán meg
kezdődött a szakszerűség növelése a vállalatok
nál; megfelelő szervezeti egységek létrehozását 
írtuk  elő ahhoz, hogy az ilyen üzemeltetők a 
szükséges szakszerűséggel járjanak el a felszín 
alatti víz kitermelése, védelme és a kitermelés 
hatásainak figyelemmel kísérése terén.

3. A  hidrogeológiai tevékenység célkitűzései a 
VI. ötéves terv időszakára

3.1. Az általános hidrogeológiai ismeretesség 
fokozása

a) hálózatok, megfigyelések

A hagyományos talajvíz-megfigyelőhálózat 
decentralizálásra kerül. Üzemeltetését a VÍZIG- 
ek veszik á t a VITUKI-tól azzal a céllal, hogy 
az egységes szempontok érvényesítése és az or
szágos értékelés lehetőségének m egtartása mel
le tt jobban tudjanak alkalmazkodni a megfi
gyelésekkel a területi vízgazdálkodási igények
hez. Ezzel párhuzamosan folyik a már em lített 
kútcsoportos talajvíz-megfigyelőhálózat kiala
kítása.

A rétegvíz-megfigyelés ugyancsak decentra
lizálásra kerül. Üzemeltetői a regionális- és a 
megyei vízmű vállalatok lesznek; a következő 
tervidőszakban m indenütt megvalósulnak a lo
kális megfigyelőhálózatok a jelentős vízbázisok 
környezetében. Az irányelveket a VITUKI adja 
a kialakításhoz, a megfigyelések végzéséhez és 
ugyancsak a VITUKI feladata lesz az értékelés.

Kialakul és üzembelép a Dunántúli-közép
hegység egészére kiterjedő vízgazdálkodási in
formációrendszer. A vízügyi kezelésben lévő 
megfigyelőhelyek továbbfejlesztésével, a mások 
által végzett megfigyelések összehangolásával 
biztosítjuk a hidrogeológiai és vízgazdálkodási 
szempontból egységes terület értékelését, és 
ennek eredményei alapján vízgazdálkodása ala
kítását.

b) adatgyűjtés feltárásokból

A vízgazdálkodási célú beavatkozások doku
m entálásának módszertanán nem kívánunk vál
toztatni. Foglalkozunk a gondolattal, hogy a 
dokumentálást legalább a nagyobb kivitelezők 
esetében azok feladatává tegyük központi ellen

35



őrzés mellett. A vízgazdálkodási célú beavatko
zások körében visszamenőleg is rendezni kíván
juk a megfigyelő- és a kutatófúrások dokumen
tálását.

Folytatjuk a tervszerű regionális vízkutatást. 
Befejeződik a Maros hordalékkúp vízkutatása, 
megkezdődik a vízkutatás a Felső-Tiszavidéken, 
Ny-Magyarországon Szombathely térségében, a 
Duna, a Dráva és a M ura egyes parti szűrésű 
vízelőfordulásain. Folyamatosan készíttetjük a 
vízkutatási terveket a következő tervidőszak 
feltárásos kutatásaihoz. A vízkutatás tervezésé
nek, végrehajtásának és értékelésének mód
szertanát fejleszteni kívánjuk abban az irány
ban, hogy azok alapján gondoskodni lehessen 
a m egkutatott vízelőfordulások ésszerű előzetes 
védelméről.

Befejeződik a helyi vízkutatási eredmények 
nyilvántartásba vétele, feldolgozása és értéke
lése. Ennek alapján teljessé kívánjuk tenni is
m ereteinket a hasznosítható felszín alatti víz
előfordulásokról .

Egységes rendet alakítunk ki a helyi erőfor
rásokból végzett vízkutatás tervezésére, végre
hajtására és értékelésére. Ezzel kívánjuk elérni, 
hogy egységes rendben és naprakészen gyara
podjanak ism ereteink a hasznosítható felszín 
alatti vízkészletekről.

El kívánjuk érni, hogy a nyersanyag-kutatás
ból származó hidrogeológiai információk szerve
zetten eljussanak a megfelelő vízügyi intézmé
nyekhez és ott értékeljék azokat. Ez csak a fe
lelős irányító és végrehajtó szervezetek együtt
működésével valósulhat meg; rem élhető azon
ban, hogy a kívánt együttműködés megvalósul 
a felszín alatti víz irán t fokozódó igények ész
szerű kielégítése érdekében.

c) tudományos kutatás

Továbbfejlesztjük a regionális rendszermo- 
delleket, hogy a mindenkori vízgazdálkodási 
tervezés rutinszerűen alkalmazott eszközeivé 
váljanak.

Tudományos oldalról megalapozzuk az üze
melő vízbázisok tervezett rekonstrukciós folya
matát. A gyakorlatban jól alkalmazható hely
színi mérési és értékelési módszereket alakí
tunk ki az üzemeltetés ésszerűségének ellenőr
zésére. Tovább kívánjuk fejleszteni az üzemi 
mérések és megfigyelések értékelésének mód
szertanát, hogy minél teljesebb körűen lehessen 
megállapítani a víztermeléssel járó beavatkozá
sok környezeti hatásait.

Kutatási-fejlesztési együttm űködést szerve
zünk a Duna m enti parti szűrésű vízelőfordulá
sok értékelésére, a védelmi teendők tudom á
nyos megalapozására. Ennek keretében kíván
juk vizsgálni a mezőgazdasági tevékenységnek 
a felszín közeli vizekre gyakorolt hatását, a fel
szín alá kerülő károsító anyagok terjedésének 
és változásának törvényszerűségeit.

Az eddiginél korszerűbb elvek alapján és 
használhatóbb form ában kívánjuk megállapí
tani a hévízbeszerzési lehetőségeket.

3.2. Intézkedések, szabályozás, szervezés

A közelmúltban végzett átértékelés alapján 
közreadhatóvá vált az ország felszín alatti víz- 
beszerzési lehetőségeit bem utató áttekintés. A 
közreadás után azonnal megkezdjük finom ítá
sát úgy, hogy még a folyó évben el lehessen 
ju tn i a legfontosabb vízbeszerző helyek kijelö
léséig és megkezdhessük azok előzetes védelem 
alá helyezését. A továbbfejlesztett áttekintés 
bem utatja m ajd a vízbeszerzési lehetőségek te r
mészetes védettségét, veszélyeztetettségét és 
védhetőségét, továbbá a m eghatározott szintig 
történő m egkutatáshoz szükséges teendőket, 
költségeket.

Az 1981 elején befejeződő felmérés alapján 
intézkedési tervet dolgozunk ki az üzemelő víz
bázisok rekonstrukciójára. A rekonstrukció ki
terjed  a vízföldtani viszonyok újraértékelésére, 
a védettség és a veszélyeztetettség megállapí
tására, a hidrogeológiai adottságok által megha
tározott víztermelési lehetőségek teljesebb, 
gazdaságos kihasználására. Része még a re
konstrukciónak az üzemi mérések és megfigye
lések kialakítása mindazokon a helyeken, ahol 
ez még nem történ t meg.

Továbbfejlesztjük az ivóvízbeszerzés védőte
rületeire vonatkozó jogi szabályozást. A KGST 
elfogadott alapanyaga szerint figyelembe kíván
juk venni a szabályozásban a tartózkodási időre 
és a szennyezőanyagok terjedésére vonatkozó 
nemzetközi ismereteket.

A korszerű szabályozáson nyugvó helyi vé
delmi intézkedések megalapozott végrehajtásá
hoz és az em lített rekonstrukciós folyamat ész
szerűségének biztosításához értékelni kívánjuk 
a jelentős vízbeszerzések üzemi tapasztalatait; 
ezek alapján a mainál fokozottabban vétetjük 
m ajd figyelembe a hidrogeológiai környezetet 
a vízbeszerzések műszaki tervezésében.

Egységes vízminőség megfigyelési és értéke
lési rendet dolgozunk ki. Bevezetésének indoka 
egyrészt céltudatosan kiválasztott vízminőségi 
összetevőkre irányuló, összehasonlítható adatok
ból álló idősorok előállítása; m ásrészt a m eny- 
nyiségi szempontból egyre jobban megismert 
vízelőfordulások minősítése a felhasználhatóság 
szempontjából.

Megfelelő szakértelemmel rendelkező szerve
zeti egységeket hozunk létre a megyei víz- és 
csatornamű, valam int a regionális vízm ű- és 
vízgazdálkodási vállalatoknál. Ezzel kívánjuk 
elérni, hogy a felszín alatti vízbe te tt  beavat
kozások legnagyobb számú üzemeltetői a kellő 
szakszerűséggel és hangsúlyozott felelősséggel 
végezzék tevékenységüket, továbbá, hogy szak
szerűségi szempontból is egyenértékű partnerei 
legyenek a tervező, kutató intézm ényeknek és 
az illetékes hatóságoknak.

Következetesen végrehajtjuk a jogszabályban 
előírt szakszerűségi követelmények teljesülésé
nek számonkérését a felszín alatti vízbe te tt be
avatkozások kivitelezőitől. Ezzel egyaránt szol
gálni kívánjuk a műszaki és a vízföldtani igé
nyességet.

Felülvizsgáljuk és korszerűsítjük a víztermelő 
fú rt kutak létesítésével foglalkozó műszaki sza
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bályozásokat. Törekvésünk ennek során — töb
bek között — az, hogy a rutinszerűen létesülő 
feltárásos vízbeszerzések minél több, és az ed
diginél értékesebb adatot szolgáltassanak a he
lyi vízföldtani viszonyokról. Ugyancsak m ű
szaki szabályozásban fogalmazzuk meg a jelen
tős vízbeszerzések környezetében telepítendő 
megfigyelőkutak kiosztásának, a megfigyelések 
végzésének egységes rendjét.

K ialakítjuk a hévízbeszerzések és a hévíz
hasznosító m űvek egységes nyilvántartását. Fo
kozottan érvényt szerzünk a hévízkutak köte
lező műszeres felülvizsgálatára és részletes üze
m eltetési útm utatóik kidolgozására vonatkozó 
előírásoknak. Ezeket az eddiginél jobban be
építjük a vízügyi államigazgatás rendjébe, és 
m egszigorítjuk a felügyeletet a kötelező intéz
kedések végrehajtásával kapcsolatban. Egyide
jűleg gondoskodunk a felülvizsgálatok eredm é
nyeinek központi értékeléséről a hévízkészletek 
igénybevételének és az ezzel járó következmé
nyeknek a figyelemmel kísérése céljából.

M egtörténtek az első lépések ahhoz, hogy az 
eddiginél jobban összehangoljuk a földtani és a 
vízügyi szervezetben folyó vízföldtani ku tatá
sokat. A földtani szervezet eddig kifejezett 
készsége biztosíték arra, hogy jelentős költség- 
növekedés nélkül m egtaláljuk a módszereket az 
azonosan értékelhető vízföldtani információk 
megszerzéséhez és cseréjéhez. Közvetlenül be
látható, hogy a két szervezetben folyó ku tatá
sok eredm ényei kölcsönösen gazdagítják az is
m ereteket. Az élő intézményközi együttm űkö
dés megfelelő form áit kívánjuk megkeresni 
1981-ben a m unkálatok részletes összehangolásá
nak érdekében.

Eredményesen fejlődtek az OVH és az Orszá
gos Bányaműszaki Főfelügyelőség kapcsolatai 
az utóbbi években. Erre építve kívánjuk elérni, 
hogy fokozottabban érvényesüljenek a felszín 
alatti víz védelm ének szempontjai a külszíni bá
nyászat előkészítése, engedélyezése, végzése és

rekultivációja során. A tervidőszakban az eddi
ginél szorosabban fog kapcsolódni a két szerve
zet államigazgatási-engedélyezési tevékenysége. 
Ugyancsak fejleszteni kívánjuk a terü leti föld
tani szolgálatok és vízügyi igazgatóságaink kap
csolatát a várható bányászati tevékenység elő
rejelzése tekintetében, biztosítva ezzel a felké
szülést a konkrét bányászati beavatkozásokkal 
kapcsolatos vízügyi intézkedésekre.

4. Befejezés

Ez az ism ertetés rövid áttekintést kívánt adni 
a vízügyi szervezet vízföldtani tevékenységéről. 
Összeállításában elsősorban azt kívántuk bemu
tatni, hogy milyen helyet foglal el a hidrogeoló
giai kutatás és gondolkodásmód a vízügyi fel
adatok megoldásában. A konkrétum okon tú l
menően az elm últ tervidőszak egyik legfonto
sabb eredm énye az, hogy a hidrogeológiai isme
retek, azok megszerzésének fontossága és érté
kelésük jelentősége nyilvánvalóvá és elfoga
dottá vált a vízügyi szakemberek körében. A 
gondok és feladatok helyes mérlegeléséig sok 
kedvezőtlen tapasztalat helyes értékelésén ke
resztül lehetett eljutni.

Az elm últ tervidőszak kétségtelen eredményei 
m ellett ezek a tapasztalatok is hozzájárultak a 
következő tervidőszak feladatainak jobb meg
fogalmazásához. A m últ értékelésének tükrében 
jobban körvonalazhatók a meglévő hiányossá
gok, rendezetlenségek. Remélhetően azt is sike
rü lt megvilágítani, hogy a jövőre megfogalma
zott konkrét törekvések mögött a nagyobb 
rendszeresség és céltudatosság követelménye 
áll. Várhatóan azt is sikerült bem utatni, hogy a 
vízgazdálkodás itt tárgyalt területének feladatai 
nem oldhatók meg a földtani-vízföldtani tapasz
talatok és gondolkodásmód érvényesítése nél
kül, m int ahogy azok a más gazdasági feladatok 
sem, amelyekről ezen az ankéton szó esett.
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A Magyar Állami Földtani Intézet eredményei 
és feladatai az ország földtani kutatásában

DR. HÁMOR GÉZA, 
a MÁÉI igazgatója

Engedjék meg, hogy V. ötéves tervünk ered
m ényeinek tükrében vázlatosan bem utassam  a 
Magyar Állami Földtani Intézet szerepét, fel
adatát, a földtani alap- és előkutatás kapcsolati 
rendszerét az ásványi nyersanyagkutatásban; 
eredm ényeinket és törekvéseinket a tudomány 
hatékony felhasználása, fejlesztése, gyakorlati 
megalapozása terén. Ügy érzem, e körben köz
helyszerű lenne a tudom ány term előerővé válá
sát ú jra  megfogalmazni; m últunk, szaktudomá
nyunk módszerei, a napi élet követelményévé 
te tte  ezt m ár régen. M unkánk „röghözkötött” 
jellege kizárja az élettől való elszakadás lehető
ségét, igényli a napi élettel való legaktívabb 
kapcsolattartást — m inden szinten.

Az intézet V. ötéves tervét a lezárás és fel
készülés egysége jellemezte, az útkeresés néha 
vitáktól sem mentes, nehéz időszakaival ta r
kítva.

A tervidőszakban fejeződött be gyakorlatilag 
az ország népgazdasági szempontból először 
rangsorolt területeinek 20 éves felvételi prog
ram ja, amely szaktudom ányi szempontból a IV. 
generációs földtani térképek felvételét, a föld
tani adatok grandiózus m éretű revízióját, tér
képi szintetizálását jelentette. Ennek során a 
kiem elt területeken a földtani felépítéstől, a 
szerkezeti helyzet bonyolultságától, a található 
ásványi nyersanyagok fajtáitól függő m éretará
nyú (egyben részletességű), dokumentációs 
alapadataiban és variációs változataiban legkor
szerűbb földtani térképrendszert hoztunk létre. 
M egoldottuk a különböző felhasználási célok 
(építésföldtani, mérnökgeológiai, vízföldtani, 
környezetpotenciál-, agrogeológiai, prognózist 
alapozó, őskörnyezeti rekonstrukció stb.) tem a
tikus, szelvény szerinti szabványosított felvé
teli, szerkesztési, kiadási rendszerét és tovább
fejlesztését.

A napi élet prózai adataira lefordítva ez a 
m unka 274 térképlap részletes (10 E, 25 E, sík
vidéken 100 E m érearányú) felvételét, szerkesz
tését és 117 térkép 419 változatának kiadását 
(ennek 42, ill. 52% -át az V. ötéves tervben) je
lentette. Ez mindösszesen 46 090 km 2-t (az or
szág területének kb. 50%-át) jelent új térkép
anyagban. Ezen tú l még 32 db országos áttekin
tő- és céltérképet adtunk közre, összesen 69 kö
te t térképmagyarázóval. Az országos m éretű re
vízió eredm ényeit 45 monográfiában, tanul
m ánykötetben foglaltuk össze. Ezen anyagok 
használati értékéről csak három jellemző adat:

— a tervidőszakban m egkutatott Máza D-i 
feketekőszén területet, mecseki prognózistérké
peinken m ár 1967-ben ábrázoltuk:

— a dorogi bányászat lencsehegyi területe az 
1960-as évek felvételi m unkáinak eredm énye;

— a legújabb N y-m átrai ércprospekciós ku
tatások alapja az ottani részletes felvételi m un
kánk — de folytathatnám  a sort.

1974-ben befejeztük a nógrád-cserháti terület 
barnakőszén-, 1980-ban a Börzsöny központi 
részének színesérc-perspektíváit célzó földtani 
felvételi program jainkat — sajnos a fő célt te
kintve negatív eredménnyel. K iadtuk a Budai- 
és a Keszthelyi hegység földtani térképeit.

Az V. ötéves tervidőszak legfőbb eredm ényé
nek ta rtju k  — a földtani alap- és előkutatás 
szempontjából —, hogy beigazolódott e munkák 
szükségessége, hatékonysága, és nyugodtan 
mondhatom: gazdaságossága is. A tervidőszak 
során egyértelm űen bebizonyosodott, hogy a 
szaktudom ányunk által egy évszázad alatt kiala
kított szakaszosság, egymásraépülés mellőzésé
vel, a hiányos földtani ism eretességre alapozott, 
kellően át nem gondolt módszertan alapján vég
rehajtani szándékozott kutatási programok 
eredm énytelenek és egyben gazdaságtalanok. 
Már a tervidőszak során sikerült e felismerések 
alapján új felvételi program jainkat kialakítani:

Az ún. Darnó-program ot leszűkítettük a nép- 
gazdasági szempontból legsürgetőbb problémák 
területének vizsgálatára, és azon belül szaka
szoltuk a kutatást. így m egkezdtük az Aggtelek 
—Rudabányai-hegység és a Velencei-hegység 
részletes földtani felvételét a földtani ismere- 
tességi helyzet javítása céljából. Ezt követően 
kerülhet sor érckutatási programok tervezésére 
és végrehajtására.

A Ny-i M átra földtani ismeretessége (az ott 
korábban elkészült részletes térképek alapján) 
lehetővé tette, hogy szerkezeti és vulkanotekto- 
nikai problémák tisztázásával egyidejűleg meg
kezdjük a terület ércprospekciós, ércgenetikai 
vizsgálatát. Ilyen megfontolások és megközelí
tési mód m ellett tudunk eleget tenni a rudabá- 
nyai és gyöngyösoroszi bányászat perspektíváit 
a VI. ötéves terv  folyamán tisztázni kívánó, 
sürgető népgazdasági igényeknek. A többszörö
sen sürgető igények (agrogeológia, m élyföldtani 
perspektívák, vízföldtan) kielégítése érdekében 
megkezdtük a Kisalföld kutatásának módszer
tani előkészítését.

Másik eredm ényként emelem ki, hogy nyers
anyagkutatási tevékenységünket és a gyakorlati 
igények kielégítését igyekeztünk konkréttá ten
ni az elm últ években:

A kimerülő ajkai barnakőszénterület pótlása 
érdekében elvégeztük a magyarpolányi remény
beli terü let kutatását és elkészítettük zárójelen
tését. Mivel ennek alapján nem lehetett érde
mes készletet igazolni, megkezdtük további két 
rem énybeli terület — a tósokberéndi és a kis- 
lődi — kutatását.
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M egkezdtük a Mecsek DK-i részén lévő, a 
Máza D-i területhez csatlakozó rem énybeli fe
ketekőszénterület ku tatását fúrásos és geofizi
kai módszerekkel. Az Öfalu K-i terü let déli ré
szén, ahol a kőszéntartalm ú képződményeket a 
felszínhez legközelebbi helyzetben feltételeztük, 
a kutatást befejeztük; értékelése még folyam at
ban van.

Részt vettünk az eocénprogramban a nagy
egyháza—m ány—zsámbéki terü let készlettérké
peinek revíziójával és bizottsági szaktanács- 
adással.

Rendkívüli érdeklődést váltott ki a gyakorlati 
szakemberek részéről (vízügy, mezőgazdaság, 
távlati tervezés területén) az Alföld Földtani A t
lasza sorozatunk. E m unka a tárgyidőszakban 
a befejezés stádium ába ju tott, megkezdődött az 
eredm ények szintetizálása. Jellemzésére csak 
annyit, hogy 72 vízmegfigyelő kútunk alapja 
lehet az országrésznyi te rü let vízutánpótlódási, 
vízbeszerzési lehetőségei megalapozásának.

Mérnökgeológiai m unkáink során elkészítet
tük  a Balaton-környék, Budapest és Salgótarján 
építésföldtani térképeit. Jelentősen előrehaladt 
Pécs építésföldtani térképezése, és m egkezdtük 
Szeged térképezését is. Folytattuk a regionális 
mérnökgeológiai helyzetképek összeállítását és 
a csúszásveszélyes területek  kataszterezési m un
káit.

A földtani kutatás felé irányuló újabb igé
nyek alapján elkészítettük az egész országra, 
és egyes kiem elt területekre a környezetvédel
mi, valam int felszíni szennyeződés-érzékenységi 
térképek első példányait. K ialakítottuk e fontos 
m unkák országos program jait. Kidolgoztuk az 
agrogeológiai kutatások fejlesztési irányait; 
folytattuk a helyben fellelhető talajjavító  anya
gok kutatását. Általam súlyosnak ítélt lem ara
dásunkat pótoltuk a Magyarország 1 :500 000 
m éretarányú földtani, tektonikai, ősföldrajzi a t
laszai szerkesztési és kiadási program jának el
készítésével. M indhárom tém a m ár VI. ötéves 
tervi feladatainkat alapozza meg.

Nem lenne teljes rövid ism ertetésem, ha nem 
említeném  meg néhány fontos nyersanyagkuta
tási eredm ényünket is: a tervidőszak során vált 
új nyersanyagként hazánkban ism ertté az olaj
pala (melynek sokirányú hasznosítását m ár ma 
is egy sor szabadalom jelzi). Jelentős perlit- 
készleteket m utattunk  ki a Tokaji-hegység te 
rületén. Először tártunk  fel term éskénnyomo- 
kat Magyarországon (Páty).

Jelentős új elemekkel bővült kutatási tevé
kenységünk a beszámolási időszakban. A KFH 
koncepciója alapján kialakítottuk a m inden 
nyersanyagra kiterjedő országos és terü leti 
prognózisok rendszerét, iparági együttm űködés
ben történő végrehajtását. Az intézet (profiljá
ból következően) e prognózisokhoz vagy azok 
továbbfejlesztéséhez szükséges tudományos ala
pok szintézis-szemléletű kimunkálását, a lehe
tőségek, vagy kizáró okok elméleti és térképi 
m egjelenítését tekinti fő feladatának, a regio
nális áttekintést igénylő elm életi-gyakorlati 
oda-visszacsatolás missziójával. Erőink végessé
gét jelzi, hogy káderhiány és földtani előkészí
tettség hiánya m iatt legkevesebbet az országos

ércprognózis területén  léptünk előbbre. Örven
detes viszont, hogy közel félévszázados szünet 
u tán  az intézet — a tém a jelentősége tudatá
ban — képes volt erőinek m integy 15% -át á t
csoportosítani a szénhidrogénkutatás igényei 
szerint.

A szénhidrogén-prognózis földtani megalapo
zása érdekében elkészítettük a Mecsek hegység 
és a Dunántúli-középhegység CH prognózisát, 
megkezdtük az észak-magyarországi kutatások 
előkészítését. Az OKGT-vel közösen elkészítet
tük  az ország legfontosabb potenciális szénhid
rogén tárolójának, a pannon formációnak tér- 
képsorozatát és képződményeinek ism ertető 
m agyarázóját. Ugyanezen célból fo lytattuk az 
Alföld és a Tolnai-dombvidék elfedett miocén 
képződményeinek vizsgálatát. Az olajpala-típusú 
képződményekre vonatkozó vizsgálatok területi 
kiterjesztésével a hajdani szénhidrogénképződés 
több, potenciálisan lehetséges zónáját valószí
nűsítettük. Jelentős laboratórium i kapacitást 
fejlesztettünk ki a szénhidrogén-kutatás szer
ves-geokémiai vizsgálati igényének kielégíté
sére és ennek szolgálatába állítottuk m ikrofilm 
laboratórium unkat .

Az eocén barnakőszén prognózisa keretében 
a M óri-ároktól К-re  levő területek  prognózisa 
készült el 9 térképváltozattal; ez Tatabánya, 
Mány, Nagyegyháza, Oroszlány, Dorog körze
téig terjed.

Összeállítottuk a Dunántúli-középhegység 
egészére' vonatkozó barnakőszén prognózis és 
előkutatás program ját. Az egész középhegységi 
terü letre  az eocén bázisképződmények térképe 
is elkészült.

Elkészítettük az ország lignitvagyonának á t
tekintését és gazdaságföldtani értékelését ta r
talmazó helyzetképet. 4 lapból álló térképsoro
zata és rövid m agyarázója m ár nyom dában van.

A Dunántúli-középhegység bauxitföldtani 
térképsorozatából 2 változat nyom tatásban meg
jelent, 1 változat szerkesztése pedig befejező
dött. A kiadott anyagok egyben módszertani 
útm utatók is. Kidolgoztuk a bauxitprognózis és 
előkutatás teljes program ját, azonkívül elkészí
te ttük  négy részterület terü leti prognózisának 
és előkutatásának tervét is, nagyrészt a Bauxit- 
kutató Vállalatai kooperálva.

Az ország építőipari nyersanyagainak prog
nózisai közül nagy részben elkészült a törm elé
kes—üledékes kőzetek áttekintő prognózisa és 
összeállítottuk a többi kőzetfélék feldolgozásá
nak részletes program ját is.

Az országos vízprognózis keretében a regio
nális vízellátás megtervezéséhez 1 :500 000 mé
retarányú  térképet szerkesztettünk, 4 válto
zatban.

Szintén új eleme m unkánknak, hogy fokoza
tosan növekvő súlyt kaptak — és a jövőben is 
kapnak — alapkutatási feladatok. Ennek kere
tében, a tervidőszakban bontakozott ki az or
szág egyes területrészeinek, vagy egész régiói
nak földtani felépítését reprezentáló — a föld
tan i kutatásoknál szabványosított, hivatkozási 
alapul szolgáló — földtani egységek etalon vizs
gálatát célzó országos földtani alapszelvény- 
program. Ennek megvalósítása során m ár m int
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egy 300 szabványosított szelvénnyel rendelke
zünk. Döntő lépése lesz e program nak a föld
tani kutatás egésze szempontjából, ha m unkán
kat a mélymedencék alapfúrásokkal történő, 
geofizikai szelvényekkel megalapozott feltárá
saival tudjuk továbbfejleszteni.

A földtani kutatás kiemelkedő nyersanyag
kutatási eredm ényei lehetővé tették  — a növek
vő igények és nehezedő feltételek pedig szükség- 
szerűvé teszik — kutatási stratégiánk továbbfej
lesztését. Ennek megalapozása érdekében m ár 
az elmúlt évben kidolgoztunk 19 kutatási prog
ramot.

A kutatások hatékonysága érdekében az in
tézet tudományos szolgáltatásai — úgy gondo
lom — jó irányban fejlődtek. K iépítettük a Te
rületi Földtani Szolgálatokat, melyeknek leg
főbb jelentősége a gyakorlati élet igényeinek 
naprakész állapotú közvetítése, a földtani ható
sági m unka és a kutatás tervezési biztonságá
nak növelése. Földtani anyagvizsgáló kapacitá
sunk 30%-kal, kiadási kapacitásunk 42% -kal 
nőtt; m indkét esetben szeretnénk, ha ez nem 
csak adatszolgáltatásban, hanem  az iparral 
együttes kiértékelésben, az ipari kutatási ered
m ények fokozott kiadásában is realizálódna. 
Azonos célkitűzésekkel fejlesztettük inform á
ciós rendszerünket a külföldi adatok feltárása 
és a számítógépi feldolgozást lehetővé tevő 
adatbázis kialakítása céljából. Sokat fejlődtek 
nemzetközi kapcsolataink is, bár ezek céltuda
tos hasznosítása inkább a VI. ötéves terv  fel
adatát fogja képezni.

Nem kerültek el term észetesen bennünket 
sem az itt m ár részben em lített problémák. En
gedjék meg, hogy ezek sorából a legfontosab
bat: káderhiányunkat emeljem ki. A változó 
gazdasági koncepciók, a szüneteltetett képzés 
„eredm ényeképpen” nehézségeink vannak a 
geológusok és a geológustechnikusok egyszerű 
káderpótlása terén is (nyugdíjazás, új feladatok 
stb. miatt). A képzést intézetünk az oktatásba 
történ t aktív bekapcsolódással (7 dolgozónk ok
ta t egyetemeken, főiskolákon, üzem eltetjük a 
Sümegi Központi Oktatási Bázist), továbbkép
zéssel támogatja. Tudatos káderpolitikánk mel
lett (melynek első eredm ényei m ár a tervidő
szak tavalyi évében is lem érhetők voltak), a 
MÁFI—ELGI együttműködésben rejlő további 
lehetőségek feltárásával, kooperációs iparági 
kapcsolataink fejlesztésével, koordinált kutató
bázis-hálózat tem atikus kiépítésével (itt elsősor
ban akadémiai, egyetemi, iparági kutatóhelyek
re gondolunk) próbálunk továbblépni, és tovább 
keressük az intenzív, jórészt önerős belső fej
lesztés, valam int a társulásos műszaki fejlesztés 
lehetőségeit.

Az intézet kutatói, dolgozói ismerik tudo
m ánytörténetünket, birtokában vannak a hazai 
kutatás közel másfél évszázados tapasztalatá
nak, hogy reálisan ítéljék meg az ország föld
tan i adottságaiból, a műszaki technika és a 
technológia fejlődéséből adódó perspektíváin
kat. Tudatában vagyunk annak, hogy a kutatási 
feladatok egyre nehezebbé, bonyolultabbá, a 
szakmánk iránti igények egyre sokrétűbbé vál
nak. Meggyőződésünk éppen ezért, hogy foko
zottan szükség van a tudományos módszerű, el
m élyült kutatóm unkára; az exponenciálisan nö
vekvő adattömeg új szintézisekben történő ki
értékelésére, a tudom ány és a gyakorlat napi 
kölcsönhatásban történő művelésére. Döntő 
kérdés, hogy sikerül-e az ország földtani isme
retességét a nagyobb mélységek, bonyolultabb 
szerkezeti és genetikai viszonyok m ellett maga
sabb szintre emelni; sikerül-e új természeti 
összefüggéseket találnunk, új földtani modelle
ket létrehoznunk, új genetikai hipotéziseket 
igazolnunk a következő ötéves tervek idején — 
és mindezeket hasznosítható ásványi anyagok 
form ájában realizálnunk?

A m a m ár ism ert VI. ötéves tervünk alapján 
úgy érzem — igen. A népgazdaság kívánalmai 
szerint alakítottuk ki az intézet tevékenységé
nek súlypontjait. Az előttünk álló időben az 
arányok véglegesítése a feladatunk: a szaksze
rűség és gazdaságosság messzemenő figyelembe
vételével megfelelő arányban fogjuk tartan i az 
egyes régiók földtani ismeretességének növelé
sét célzó felvételi m unkánkat; a jövő kérdéseit 
eldöntő prognózis-tevékenységünket és a gya
korlati élet által megkövetelt, konkrét nyers
anyag felderítésre, a távlati tervezés megalapo
zására, a mezőgazdaság igényeinek kielégíté
sére irányuló m unkáinkat.

Az intézet tudományos m unkája színvonalá
nak emelése, leghatékonyabb gazdaságsegítő te
vékenysége érdekében fokozzuk az országos át
tekintések, szintézisek elkészítését, a tudomá
nyosan megalapozott döntéselőkészítés napi 
gyakorlattá tételét, az új eredm ények alapkuta
tási szintre történő visszacsatolását. Alapvető 
feladat, hogy kutatási kapacitásunkat a legjobb 
időben és a legfontosabb problémák megoldá
sánál optimálisan tud juk  hasznosítani.

Meggyőződésem, hogy a legaktuálisabb párt- 
és korm ányhatározatok, a Tudománypolitikai 
Bizottság állásfoglalásai kitűnő feltételeket te 
rem tettek munkánkhoz. Kérem  a jelenlévőket, 
hogy segítsük egymást aktív együttműködéssel 
e határozatok valóra váltásában és hazai term é
szeti erőforrásaink minél szélesebb körű fel
tárásában.
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A Magyar Állami Eötvös L Geofizikai Intézet 
földtani kutatási, módszer- és műszerfejlesztési eredményei

az V. ötéves tervidőszakban 
és feladatai a következő tervperiódusban

DR. MÜLLER PÁL,
az ELGI igazgatója

Az V. ötéves terv  fontosabb földtani kutatási 
program jainak végrehajtásában az ELGI jelen
tős részt vállalt, m egnövekedett geofizikai fel
adataihoz korszerű terepi kutatási koncentrációt 
hozott létre. Módszer- és m űszerfejlesztésének 
irányvonalát mindig az aktuális földtani-nyers- 
anyagkutatási problém ák szabták meg; terveink 
ezt a harm onikus egységet, kölcsönhatást tük 
rözik. Az intézet eredm ényeit összefüggésükben 
szeretném  bem utatni.

I. Földtani alap- és előkutatásaink a KFH 
alapszelvény-program jához kapcsolódtak. A 
földtani alapszelvények m entén — a fejlettebb 
módszerek és m űszerek lehetőségeit kihasznál
va — korábban alig ism ert összletek, mélység
tartom ányok vizsgálatát tűztük  ki célul, fő 
hangsúlyt a mezozoos-paleozoos aljzat belső 
szerkezetének kutatására helyezve.

A Dunántúli-középhegység reflexiós szeizmi
kus alapszelvényei több nyersanyagkutatási 
szempontból is érdekes belső szerkezeti elemet 
jeleztek a m edencealjazatban pl. a suri antikli- 
nálisnál, a középhegység mezozoikumának és a 
Kisalföld aljzatának érintkezésénél.

A jólvezető devon—karbon grafitpalák, szé
nült összletek m agnetotellurikus kutatására a 
tervperiódusban nyílt meg a lehetőség. A digi
tális jelrögzítésű MT állomások adatainak szá
mítógépes feldolgozása és a teljes frekvencia- 
tartom ány m érése terem tették  meg a lehető
séget a jólvezető összlet m élységintervallum á
nak pontosítására. Ezzel lehetővé vált az MT 
szondázások szelvénymenti adatainak bevetítése 
a szeizmikus szelvényekbe, legalábbis a kedve
zőbb geoelektromos felépítésű szakaszokon.

A m agnetotellurikus-szeizm ikus módszer
együttes alkalmazása (a gravitációs szűrt térké
pek figyelembevételével) újszerű földtani értel
mezést te tt lehetővé a Balaton és Mecsek között 
és a Mecsek D-i előterében. A jólvezető újpa- 
leozóos összlet egész összefüggő sávjait m utat
tuk  ki ezeken a területeken és kijelöltük a to- 
vábbkutatásra érdemes szelvényszakaszokat 
(Sásd térsége, igali max. É-ra stb).

„Az ország term észeti erőforrásainak átfogó 
tudományos vizsgálata” c. országos kutatási fő
irány keretében, a kőolaj prognózis céljait szol
gáló regionális szeizmikus vonalhálózat m entén 
is végeztünk reflex iós. és MT kutatásokat, és 
olyan új, eddig kevéssé tanulm ányozott geoló
giai felépítésre hívtuk fel a figyelmet, m int a 
Tóalmástól É-ra lévő paleogén mélymedence, 
a négyesi neogén boltozat, a nyírábrányi kiéke-

lődés és néhány tárolószerkezet előfordulásának 
lehetősége a mezozoikumban.

A földkéreg- és felsőköpeny-kutatás terén  az 
V. ötéves tervidőszakban vezette be az intézet 
a reflexiós vizsgálatokat, több éves módszerfej
lesztési m unka eredm ényeképpen. Ez a világ
szerte feltűnést kelte tt kezdeményezés alapvető 
minőségváltozást hozott a földkéreg tanulm á
nyozásában. A Mohorovicic diszkontinuitás m int 
változó morfológiájú, intenzív reflexiós zóna je
lentkezik. A tektonikai elemek nyomon követhe
tők a litoszféra alsóbb régióiban is. A legújabb 
eredm ények rem ényt keltenek, hogy a szeizmi
kus reflexiós szelvények segítenek tisztázni a 
kéreg- és felsőköpeny diszkontinuitások fizikai 
term észetét, kapcsolatukat a nagytektonikával, 
ami nem  érdektelen a Kárpát-m edence extrém  
kéreg- és geotermikus energiaviszonyai mellett.

II. Geofizikai kutatóm ódszerekkel elért ered
m ények  az ásványi nyersanyagkutatásban

1. Bauxitkutatás. Az V. ötéves tervben az 
elő- és felderítő kutatásban elért eredm ények 
m egszilárdítása m ellett a geofizikai méréseket 
a MAT kezdeményező tám ogatásával sikerült 
kiterjeszteni a bauxitlencsék részletkutatására, 
sőt a külfejtések műveléstechnológiai vizsgála
tára  is. Ezzel a bauxitkutatásban a geofizika 
m inden lényeges fázisban szerepet kapott — 
legalábbis a bányászat számára ma legérdeke
sebb 200 m-es m élységtartom ányban. Ehhez vi
lágviszonylatban is egyedülálló — 12 geofizikai 
m ódszert felölelő — fejlesztési program ot kel
le tt megvalósítani, hiszen a hazai bauxittele- 
pek, lencsék jelentős része kis kiterjedésű; geo
fizikai árnyékoló fedő alatt, a triász időszaki 
m edence-aljzat töbreiben, karsztkútjaiban he
lyezkedik el, am elyeket csak nagy felbontóké
pességű módszerekkel lehet kim utatni. Kiala
kult a B auxitkutató Vállalattal a fúrásos- és 
geofizikai kutatás gyakorlatban bevált — szo
ros geológus-geofizikus együttműködésen ala
puló — rendszere, amely több tucat jó minő
ségű bauxitlencse gyorsított és gazdaságos ki
m utatását segítette elő Bakony oszlopon, Német
bányán, Iharkúton és m ásutt. Az utóbbi te rü 
leten a MAT elemzése szerint a geofizika alkal
mazásával a kutatás összköltsége 24%-kal csök
kent. Még nagyobb a geofizika gazdaságossága 
az elő- és felderítő kutatások során, a nem pro
duktív, sekély területek  gyors kizárásos minő
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sítésénél, ami lehetővé teszi a kutatás gyors á t
csoportosítását a rem énybeli területekre.

Az eredm ényekben alapvető szerepe volt a 
következetes módszerfejlesztésnek. Az V. ötéves 
tervben vezettük be a fúrások közötti átvilágí
tás módszerét, és a nagy felbontóképességű 
elektromágneses eljárást m agyar—kanadai
együttműködéssel. Ez utóbbi módszerhez jelen
tős elméleti és modellezési fejlesztőm unkát vé
geztünk. A módszer mélységbeli felbontóképes
sége úgy tűnik, hogy felülm úl m inden eddig is
m ert geolektromos eljárást, még árnyékoló padok 
betelepülése esetén is. A bauxittöbrök jól le- 
képezhetők az eljárással és van rem ény arra, 
hogy a m élységtartom ányt 200 m -nél nagyobb 
mélységre is kiterjesszük, ami a következő terv 
periódus egyik fontos feladata. E módszerrel 
Európában csak az ELGI rendelkezik. Rem ényt- 
keltők a sekély-szeizmikus reflexiós kutatások 
újabb eredm ényei is.

2. Kőszénkutatás. A  barnakőszén-kutatásban 
is rendelkezésre áll az a sokmódszeres geofizi
kai rendszer, amelyből egy-egy kőszén-geofizi
kai modellhez, illetve kutatási fázishoz optima
lizálni lehet a legcélravezetőbb m érési összeál
lítást, rendszerint 6—8 geofizikai módszer al
kalmazásával. A kutatási program ot több ütem 
ben, az alkalmazott módszerek arányának meg
változtatásával, a felbontás és lépték fokozatos 
növelésével végezzük.

A tervidőszak jelentős eredménye, hogy az 
eocénprogram keretében m egoldottuk az alap
telep jellegű barnakőszén elő- és felderítő fázisú 
kutatását. Ennek legkézzelfoghatóbb eredm énye 
a M ány-K—zsámbéki szénmező megismerése, 
100 millió tonnát megközelítő készletével. A 
méréseket mindig a fúrási kutatási fázis beve
zetéseként végeztük, és a kőszénföldtani komp
lex értelmezés u tán  a m ányi bizottság által te 
lepített fúrások általában igazolták a geofizikai 
előrejelzést. Jellemző a barnakőszén-geofizika 
fejlődésére, hogy az utolsó 3 évben 202 kutató-, 
illetve lehatároló fúrást (65 ezer fm) telepítet
tek  geofizikai eredm ényeink figyelem bevételé
vel, amelynek 50%-a produktív lett.

A fúrási-geofizikai adatok gyors visszacsato
lását egy terepjáró gépkocsiba épített számító- 
központ biztosította sokoldalú program rendsze
rével. Ez a komplex kutatásirányítási rendszer 
lehetővé te tte  a bányászok, geológusok, geofi
zikusok m agasabbrendű együttm űködését. Meg
valósult a geológiai-geofizikai-fúrási ada
tok folyamatos terepi feldolgozása és az ered
m ények grafikus megjelenítése, a három dimen
ziós vetületeket is beleértve. A sokoldalú fel- 
használás fő területei: fúrástelepítés, további 
méréstervezés, több irányú szelvényszerkesztés, 
előzetes szintvonalas m élység- és szén vastag
ság-térképek szerkesztése. A terepi számítógé
pes rendszer geofizikai információit a BKV is 
hasznosította a bauxitkutatásban. Rendszerünk 
érdeklődést váltott ki a Zarubezsgeologija, 
BRGM, U. S. Geological Survey ism ert külföldi 
cégeknél is. A felderítő-részletes szénkutatásban 
a vezető szerep a reflexiós szeizmikus módsze
ré, ezért fejlesztési erőfeszítéseinket erre kon
centráltuk. Barnakőszén-telepeink mélysége

szükségessé te tte  a vizsgált frekvenciatarto
m ány kiterjesztését. Ezért fejlesztettük ki az 
ESS sekélyszeizmikus műszert, amely a szoká
sosnál egy nagyságrenddel finomabban, akár 
0,1 ms m intavételezési idővel is fogadhatja 
a nagyobb frekvenciájú hullámokat, term észe
tesen speciális geofonok felhasználásával. Másik 
lehetőség a vibroszeiz eljárás adottságainak 
felhasználása, a CH kutatásban kidolgozott fo
kozott zajelnyomású oldalterítéses rendszerünk 
segítségével. A felderítő kutatások során, külö
nösen Zsámbék térségében sok jó minőségű ref
lexiós szelvény született, amelyek jól inform ál
nak az alapvető tektonikai elemekről, a szénte
lepes összlet betelepülési viszonyairól, mélység
változásairól. Igen biztatók a bauxitkutatásnál 
m ár érin te tt elektromágneses eljárás bevezető 
kísérletei a barnaszénmezőkön.

A VI. ötéves terv  feladata a finomabb tekto
nikai elemek kim utatása és a geofizika beveze
tése részletes kőszénkutatási fázisba. A felada
tot két útón közelítjük meg: egyrészt nagy fel
bontású szelvények mérésével és speciális fel
dolgozásával, m ásrészt a térbeli 3D szeizmikus 
méréssel. Az első részletkutató m éréseket 1980 
—81-ben végeztük. Kezdeti célunk a többirányú 
szelvényszerkesztés és párhuzamos m igrált szel
vényadatok bevetítése közös térbeli vonatkozási 
síkokra.

Sok újszerű információt szolgáltattak a geo
fizikai m érések a nógrádi, borsodi és az ajka- 
környéki szenon széntelepek kutatásában is, az 
utóbbi esetben sajnos egyre inkább a beszűkü
lés, illetve elmélyülés irányában.

A Mecsek hegységi liász kőszéntelepek geo
fizikai szempontból a nehezebben kutathatók 
közé tartoznak, geofizikai m odelljük kedvezőt
len, a tektonika bonyolult. Ehhez járu l a nehéz 
fúrhatóság és a tagolt topográfia. A módszer
tan i fejlesztés eredm ényeképpen mégis lehe
tőség nyílt a ju ra  összleten belül kiem elt ref
lexiós szintek követésére. Legújabb eredm énye
ink (slalom line törtvonalú feldolgozás) közé 
sorolhatjuk a gyűrődéses és töréses form aele
mek elkülönítését, a diszkordancia-felületek 
felismerését, ezek hatását a széntelepes összlet 
elhelyezkedésére. Hasznos volt az alkáli diabáz- 
-testek  körülhatárolása mágneses mérésekkel.

Az V. ötéves tervidőszakban a tatabányai, doro
gi, oroszlányi, mecseki, nógrádi és közép-dunán
túli szénbányákkal szoros munkakapcsolat ala
kult ki, és több együttműködési megállapodást 
kötöttünk fontosabb problém ák vizsgálatára.

3. Érckutatás. A  most befejeződött börzsönyi 
kutatási program  keretében tud ta  a Geofizikai 
Intézet kipróbálni azokat az új geofizikai eljá
rásait, amelyek az eddigieknél több információt 
nyú jthatnak  az ércföldtani kutatáshoz. A Bör
zsönyben em iatt még nem alakulhatott ki a 
geológiai-geofizikai módszerek helyes sorrendi
sége, kutatási fázisonkénti összehangoltsága. Ér
deklődésünk középpontjában a szubvulkáni be
nyomulásokkal á tjá rt központi terü let volt, 
amelynek lehatárolása, a nagyobb szubvulkáni 
testek felismerése csak a kutatások zárófázisá
ban tö rténhete tt meg, az addigra kialakított 
hegyvidéki vibroszeiz reflexiós szelvényezés-
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sei. Bár egyes vibroszeiz szelvények m ár most 
is hasznos információt nyújtanak  a töréses sza
kaszokról, az általános szerkezeti képről; a 
hegyvidéki görbevonalú felvételek mélységhe
lyes feldolgozása, a térbeli transzformációk fel- 
használásával még sok lehetőséget tartogat a 
szelvények további csiszolására; pl. javulhat a 
rétegvulkáni összlet és a szubvulkánok elvá
lasztása, vagy a felvezető csatornák felismerése. 
Az ércesedés közvetlen vizsgálatának vezető 
módszere a továbbfejlesztett gerjesztett pola
rizációs eljárás volt. A GP áttekintő m érések 
u tán  tanulm ányoztuk az érces zónák dőlésvi
szonyait, korrelációjukat a geokémiai anomáli
ákkal. Az ércesedés jellegének a vizsgálatára 
célműszert építettünk (GP—4), amellyel lem ér
hettük  a teljes lecsengési görbét, m ajd számító- 
gépes analízissel m eghatároztuk az egyes kom
ponenseket és ezek ún. dinam ikus param étereit, 
így lehetővé vált az ércesedés tex tú rá já ra  utaló 
főbb érctípusok elkülönítése. A Börzsönyben a 
hálós-eres ércesedés az uralkodó. A dinamikus 
param éterek GP m ódszerének széles körű ki
próbálására különböző típusú lelőhelyeken szo
ros együttm űködést építettünk ki a „Rudgeo- 
fizika” leningrádi tudom ányos-term elési egye
süléssel. A börzsönyi kutatási program  kereté
ben m élyített fúrások rézérces nyom okat — 
végül is — csak a GP anomáliák terü letén  tá r
tak  fel.

A  Közép- és Nyugat-M átra  előkutatásának 
csupán első eredm ényei jelentkeztek 1980-ban. 
Gravitációs m axim um  és refrakciós aljzatki
emelkedés felé húzódnak az Asztagkőtől É-ra 
az ÉÉNy—DDK irányú GP anomáliák sávjai. 
Reflexiós kiemelkedések körvonalazódnak a 
gyöngyösoroszi bányától É -ra és D-re.

Folytattuk a Darnó övezet m enti ércindiká
ciós zónák szerkezeti felépítésének, ércesedésé- 
nek a vizsgálatát. Az Upponyi-hegység és a Ru- 
dabányai-hegység területén  bevezettük a ref
lexiós vibroszeiz szerkezetkutatást. A szelvé
nyeken felism erhetők az alaphegységi mély
törések és a felettük levő bonyolult mezozoos 
szerkezet alapvető formaelemei. Ezek a gravi
tációs-mágneses anomáliatérképekkel, refrakciós 
aljzatmélység-szelvényekkel együtt az eddigiek
nél lényegesen több segítséget adnak a geológu
soknak a terü let rendkívül összetett hegység
szerkezetének tisztázásához. A továbbfeldolgo- 
zás lehetőségeiről a Börzsönynél te tt megjegy
zések term észetesen itt is érvényesek.

Közvetlen ércföldtani eredm ényt jelentettek  a 
geofizikai adatok figyelembevételével az OÉÁ 
által a Darnó-hegy oldalára telep íte tt fúrások 
rézpala indikációi.

Az érckutatási terü let nagy részén elterjedt 
a jól .gerjeszthető, nagy szervesanyag-tartalm ú 
sötés agyagpala, homokkő és mészkő, amelyek a 
dinam ikus GP-m ódszerrel felism erhetők ugyan, 
de a szulfidércek perspektivikusabb terü leteit 
GP-módszerrel mégis ezeken a sávokon kívül 
célszerű kutatni.

A Velencei-hegység  átnézetes kutatásához ú j
szerű adatokat szolgáltattak a szűrt gravitációs 
és mágneses térképek, különösen a vulkáni 
centrum területek valószínűsítéséhez. A refle

xiós szelvényeken világosan elkülönülnek az 
üledékes összlettel kitöltött medencék az össze
te tt  vulkáni zónáktól, ahol meghatározhatók a 
nagyobb törések, esetenként az andezit vonulat 
tengelyében a benyomulási zónák is.

A GP-vizsgálatok két nagy összefüggő ano- 
máliasávot határoltak körül a gránitmasszívum 
K-i perem én és az eocén vulkáni dombsor men
tén  К —Ny-i csapásban. Igyekeztünk m eghatá
rozni a ható testek dőlésviszonyait.

A Mecseki Ércbányászati Vállalat megbízásá
ból rendszeresen végeztünk m éréseket a pa- 
leozoos-mezozoos képződmények szerkezeti vi
szonyainak, elterjedésének tisztázása érdekében 
a Mecsek körzetében. A vizsgálatok eredm énye
képpen bővültek ism ereteink a Mecsek hegy
ség általános szerkezeti viszonyairól, elválaszt
hattuk  a perspektivikusabb részeket azoktól, 
ahol az újpaleozoos törm elékes összlet jelenléte 
nem valószínű, vagy csak nagy mélységben 
várható.

4. Az OKGT szénhidrogénkutatási megbízá
sai az alapszelvény-program on túl elsősorban a 
Hajdúság—Nyírség területére és Abony körze
tére összpontosultak. Hajdúsági komplex geo
fizikai m éréseink eredm ényeként több rem ény
beli, szénhidrogéntárolásra is számbavehető 
szerkezeti egységet jeleztünk, ill. továbbkuta- 
tásra javasoltunk.

A terü let egészének nagyszerkezeti felépíté
séhez két fontos újszerű eredm énnyel járultunk 
hozzá az V. ötéves tervben. Az egyik a Derecs
ke—M onostorpályi csapású nagy „mozgási öve
zet” meghatározása, a másik a Hajdúszoboszló 
—Ű jléta—Bagmér ív m entén hosszan elnyúló 
flis kiékelődési zóna pontosítása, amely mentén 
támaszkodik a felső-kréta—paleogén flis a ki
emelt preausztriai aljzatvonulat É, ÉNy-i olda
lához. Az OKGT által eddig m egfúrt szerkeze
tek közül Álmosdon paleozöos összletből föld
gázt és kőolajat, N yírábrányban CH indikációt 
kaptak.

A nyírségi továbbkutatás eredm ényeképpen 
a korábbiaknál jobb felbontású reflexiós szel
vényekkel sikerült tisztázni az 5 km-es üledék- 
összlettel kitöltött Mátészalkai-medence teljes 
rétegsorát, m eghatározni neogén, illetve paleo
gén kiemelkedéseket.

A tervidőszak jelentős eredm énye a hortobá
gyi szeizmikus néma zóna megszólaltatása az 
általunk kidolgozott speciális oldaloffset-es zaj- 
csökkentő vibroszeiz eljárással, ami hasonló 
kedvezőtlen zónák szeizmikus kutatásához is 
m egnyithatja az utat.

M agyar—am erikai vibroszeiz műszerkomple
xum unkat ebből a megfontolásból kiegészítettük 
egy terepi színes szelvény íróval és megjelenítő 
program rendszerével, így lehetővé vált mód
szertani kísérleteink közvetlen nagy dinam ikájú 
követése, különös tekintettel a zavarhullámok
ra.

Abony környékén preausztriai aljzat-kiem el
kedésekre m utattunk  rá, és i tt  a felső kréta— 
paleogén flisövet regionálisan elkülönítettük egy 
nyugodtabban rétegzett és egy kaotikusabb 
összletre.

A rendkívül összetett hegyvidéki érc, bauxit

45



és szénkutatási feladataink, vagy a hajdúsági— 
nyírségi vulkáni árnyékoló alatti problémák 
szokatlan követelmények elé állították az ELGI 
reflexiós szeizmikáját és kialakítottak egy sa
játos módszertani hozzáállást. Ennek megfele
lően törekszünk a prim er adatok hűségét a le
hetőségekhez képest jobban megőrizni, átlagoló 
eljárásokat visszafogottan alkalmazni (AGC, 
TAR, stat. korr.) és a szelvényeket nagy dinam i
kájú  színes változatokban ábrázolni, ami önma
gában is a választott fejlesztési irányba kény
szerít. ESZR-rendszerű új számítógép-közpon
tunk  ugyanakkor lehetővé tette , hogy adaptál
juk  a világ legnagyobb am erikai és szovjet 
program rendszereit és a jövőben összevessük 
ezeket saját, néhány speciális program ot fel
ölelő fejlesztésünkkel, ami a hazai adott
ságokat jobban figyelembe veszi. Eddigi tapasz
talataink során nincs két egyforma jelleget adó 
számítógépi feldolgozási törzsfa, m ár jelenlegi 
programcsomagjaink változatainak kipróbálása 
is heteket vehet igénybe egyetlen szelvényen. 
Ez á sokrétű, új lehetőség rem éljük, hogy jelen
tősen növeli geofizikai eredm ényeink inform á
ciótartalm át.

III. A hazai bányászat sürgető problémái kö
telezték az ELGI-t, hogy a fontosabb bányageo
fizikai tém ák vizsgálatát m űszer- és módszer- 
fejlesztési program jába felvegye. A hazai és 
szovjet szénbányászattal együttm űködésben fo
lyik a sújtólégbiztos, mágneses jelrögzítésű, 
összegzéses szeizmikus berendezés fejlesztése, 
amelynek mérnökgeofizikai változatával m ár 
m éréseket hajtanak végre a Mecseki Szénbá
nyákban. A berendezés használatához num eri
kus modellszámító programcsomagot fejlesztet
tünk  ki, amellyel tanulm ányozhatók a telephul
lámok terjedési törvényszerűségei a különböző 
vastagságú széntelepekben, a határoló vetők el
helyezkedésének függvényében. Űj eredm ény a 
mecseki geofizikusok lazult zónákon végzett á t
világítási m éréseinek számítógépes feldolgozása 
az ELGI-ben. A vizsgált térség sebességeloszlá
sát hullám utak m entén számítjuk, iterációs kö
zelítéssel optimalizálva térképszerűen ábrázolva 
az anomáliákat. Ezzel az eljárással lehetővé vá
lik a lazult zónák pontos térbeli lehatárolása és 
terjedési irányuk kim utatása. Folyamatba te t
tük  a többszáz m éteres bányafúrások szelvénye
zését megoldó egyeres komplex bányakarotázs- 
m űszernek és felvonórendszerének kifejleszté
sét. Sikeres m éréseket végeztünk Recsken a 
röntgenfluoreszcens nukleáris szondával, amely 
az ércek réztartalm át határozza meg 0,3—0,4 
Cuü/o érzékenységgel, de alkalmazása más ele
m ekre is kiterjeszthető. Érdekes földalatti k í
sérletekkel járu ltunk  hozzá pl. a Nógrádi Szén
bányák andezittelérjeinek körülhatárolásához, 
a bauxitbányák fekvőinek vizsgálatához, az 
eocén kőszénhez kapcsolódó bauxittelepek akti
vációs kim utatásához stb. Sikeresen tör be a bau
xitbányászatba az Al/Si arányt és a szennye
zőket meghatározó bauxitanalizátorunk. Ked
vező eredm énnyel já rtak  a bauxit külfejtésekbe 
benyúló triász-bércek m eghatározására végzett 
bányageofizikai méréseink. A bauxitbányákkal

szoros együttm űködésben a kísérletek most lép
nek át a term elési geofizika körébe.

IV. A  Geofizikai In tézet fontosabb, nem zet
közi együttm űködésben végrehajtott m űszerku
tatási programjai

A  geofizikai m űszerek fejlesztése egyértel
m űen a csatornaszám  növelése, a mikrogépes-, 
m ikroprogram ozott vezérlés, szabályozás, ellen
őrzés, valam int a real tim e előfeldolgozás irá
nyába m utat. Ez egyúttal a térbeli m éréstech
nika bevezetésének egyik feltétele. Az ELGI 
korán felism erte ezt a tendenciát és kifejlesz
te tte  a számítógép-vezérelt, sokcsatornás szeiz
mikus-, ill. karotázs berendezéseit; az előbbit 
NDK, az utóbbit a KGST Intergeotechnika ko
ordinációs központ keretében. Ezek egyúttal az 
első, Észak-Amerikán kívül készített számító
gép-vezérelt geofizikai műszerek. A mikrogépek 
egyszerűsödésével 1980-ban m egnyílt az út, 
hogy a geoelektromos mérőműszerekben is al
kalmazzuk őket. Ilyen fejlesztési program ot 
folytatunk együttm űködve a SZU Tudományos 
Akadémiáj ával.

A tengerkutatásban és a sarkkörön tú li szov
je t expedícióknál alkalmazott R— 10 bázisú geo
fizikai előfeldolgozó rendszereink a m agyar geo
fizika eddigi legnagyobb műszeres program jaivá 
terebélyesedtek. Az INTERMORGEO koordiná
ciós központ keretében tervezett továbbfejlesz
tés feladata á ttérn i a VIDEOTON új számítógép
generációjára és tökéletesíteni a geofizikai be
rendezéseket. A real tim e feldolgozás továbbra 
is számos elméleti problém át vet fel. A m űszer
fejlesztési m unka során az eddigieknél is job
ban tám aszkodunk a m agyar ipar által gyárto tt 
szám ítástechnikai és m űszeripari egységekre, 
ezeket integráljuk geofizikai rendszerekké. 
Folytatjuk a m élytengeri vas, m angán konkré- 
ciók expressz vizsgáló berendezéseinek kifej
lesztését.

A szilárd ásványi nyersanyag és vízkutató 
fúrások karotázs szelvényező berendezései to
vábbra is legkeresettebb m űszereink közé ta r
toznak, m integy 20 ország alkalmazza eszköze
inket. Emellett a hazai igényeket is m aradék
talanul kielégítettük. A kom plett rendszer digi
tális adapterrel bővült, szondaparkja pedig az
V. ötéves tervben a következő korszerű szon
dákkal egészült ki: motoros bőségmérő, kisát- 
m érőjű akusztikus és indukciós, négyeres late- 
rológ, nagyérzékenységű termoszonda, gerjesz
te tt potenciálmérő.

M egoldatlan egyedül a kisátm érőjű rétegdő
lés és folyamatos lyukferdeségm érés m aradt.

Több karotázs eszköz készült a CH kutatás
term elés számára, többek között három param é
teres neutronszonda, különböző term elésgeofi
zikai szondák, fotoregisztrálók. Hozzájárultunk 
a KÉR karotázs-feldolgozási program rendszer 
kifejlesztéséhez. Megfelelő számítógépi korrelá
ciós program ot dolgoztunk ki a VNIIJAG szé
lessávú akusztikus rendszerének adatfeldolgo
zásához, kőzetfizikai param éterek számításához.
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Egyszerű adatfeldolgozó programcsomag ké
szült szén- és vízfúrások gyors kiértékeléséhez. 
A szénkarotázs szelvényekből szerkesztett sű
rűség és term észetes gam m aaktivitás cross plot 
értelmezési diagramok lehetővé teszik az eddi
gieknél pontosabb szénminőség-meghatározást, 
a telepek facies változásainak figyelembevételét. 
Az intézet szerteágazó vízföldtani, mérnökgeo
fizikai és környezetvédelmi kutatásainak ism er
tetésére e rövid előadás keretében nincs mód.

Az előadásban testvérintézm ényeinkkel közö
sen elért földtani kutatási eredm ények m ellett 
rám utattam  ezek módszer- és m űszertani há t
terére, amelyek mind itthon, m ind külföldön

segítették a nyersanyagkutatást, növelték a ma
gyar geofizika jó hírét. Az ország igen feszített 
földtani kutatási feladatait csak a geofizika ter
vezett fejlesztésével lehet hatékonyan meg
oldani.

Az intézet felkészült a VI. ötéves terv  reá 
háruló geofizikai kutatási program jainak végre
hajtására, m inden eddiginél korszerűbb mű
szerparkkal, feldolgozási programcsomagokkal, 
különböző kategóriájú számítógépekkel, de 
m indenekelőtt szakm ájukat szerető, megfelelő 
tudással felvértezett, elkötelezett szakember- 
gárdával.

Helyreigazítás
Sajnálatos adm inisztratív hiba m iatt az ez évben 
m egjelent Földtani K utatás 1. és 2. számainak borító
lapjain a XXVI. évfolyam szerepel.
A helyes évfolyamszám: XXIV.
A hibáért szíves elnézését kéri

a kiadó
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A Központi Földtani Hivatal elnökének 
6/1981. (X. L) KFH számú utasítása 

a megszűnt Országos Ásványvagyon Bizottság 
feladatainak ellátásáról

Az egyes bizottságok m egszüntetéséről szóló 
2009/1981, (V. 13.) Mt. h, számú határozat 2. 
pontja alapján —  a 3. § tekintetében az érin tett 
m iniszterekkel és országos hatáskörű szervek 
vezetőivel egyetértésben — a következőket ren
delem :

1. §
A m egszűnt Országos Ásványvagyon Bizott

ságnak a 2204/1955. (IX. 10.) Mt. h. számú ha
tározat szerinti hatáskörét és feladatait a Köz
ponti Földtani Hivatal (a továbbiakban: Hiva
tal) az Ásványvagyon Főosztálya ú tján  látja  el 
az illetékes m inisztériumokkal (országos hatás
körű szervekkel), illetve azok főosztályaival 
történő egyeztetés alapján.

2 . §

A Hivatal elnöke döntésének megalapozása 
érdekében szakbizottságokat hoz létre  az érin
te tt m inisztériumok (országos hatáskörű szer
vek) tudományos intézetek, gazdálkodási szer
vek szakemberei közreműködésével.

3. §

Az utasítás rendelkezéseinél fogva a mellék
letben felsorolt utasításokban „Országos Ás
ványvagyon Bizottság”-on a „Központi Földtani 
H ivatal”- t kell érteni.

4. §

Az utasítás 1981. október hó 1. napján lép 
hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az Orszá
gos Ásványvagyon Bizottság ügyrendjéről szóló 
Sz. n. 1970. (I. 1.) KFH. sz., az Országos Ás
ványvagyon Bizottság hidrogeológiai szakbizott
ságának ügyrendjéről szóló Sz. n. 1971. (I. 1.) 
KFH. sz. utasítás.

Dr. Fülöp József 
elnök

MELLÉKLET A 6/1981. (X. 1.) KFH SZ.
UTASÍTÁSHOZ

1. A földtani kutatási (összefoglaló) jelentés és ltész- 
letszám ítás elkészítéséről szóló 1/1967. (NIM. É. 5.) 
KFH sz. utasítás.

2. A földtani ku ta tás tervezéséről, jóváhagyásáról, 
finanszírozásáról és ellenőrzéséről szóló 23/1968. 
(NIM. É. 26.) NIM—KFH sz. együttes utasítás.

3. Az ásványvagyon-gazdálkodás és ásványvagyon
védelem  rendjéről szóló 15/1969. (NIM. É. 25.) NIM 
—ÉVM—KGM—MÉM—OVH—MTTO—KFH számú 
együttes utasítás.

4. A m egszűnt bányaüzem ek ásványvagyon-elszám o- * 
lási rendjéről szóló 3/1970. (NIM. É. 9.) KFH sz. 
utasítás.

5. A művelés a la tt álló  bányaüzem ben visszahagyott 
ásványvagyonnak az országos nyilvántartásból való 
törléséről szóló 6/1970. (NIM. É. 19.) K FH sz. u ta 
sítás.

6. A M agyar Á llam i Földtani Intézet keretében m ű
ködő te rü le ti (megyei) földtani szolgálatok ásvány
vagyon-gazdálkodási és ásványvagyon-védelm i fel
adatairó l szóló 6/1972. (X. 3.) KFH sz. utasítás.

7. A Központi Földtani H ivatal és a felügyelete alá 
tartozó kutatóintézetek kapcsolattartási rendjéről 
szóló 7/1972. (V. 18.) KFH sz. utasítás.

8. Az ásványvagyon-felhagyások engedélyezésének és 
nyilván tartásának  rendjérő l szóló 6/1973. (NIM. É. 
23.) KFH sz. utasítás.

9. A szénhidrogén föld tani ku ta tási (összefoglaló) je 
lentés és vagyonszám ítás elkészítéséről szóló 
7/1974. (I. 1.) KFH sz. utasítás.

10. Az ásványi nyersanyagvagyon központi ny ilván tar
tásáról szóló 6/1976. (XI. 1.) KFH sz. utasítás.

11. A nagy és értékes ásványi nyersaynaglelőhelyek 
felderítésében résztvevők jutalm azásáról szóló 
8/1978. (NIM. É. 26.) KFH—NIM sz. együttes u ta 
sítás.

12. A Központi Földtani H ivatal „Szervezeti és Műkö
dési Szabályzaátnak” közzétételéről szóló 1/1979.
(I. 1.) KFH sz. utasítás.

13. A Központi Földtani H ivatal iratkezelésének sza
bályozásáról szóló 1/1980. (I. 2.) KFH sz. utasítás.
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