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FÖLDRAJZI, KÖZIGAZGATÁSI HELYZET 

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

VÁZLATOS FÖLDTANI FELÉPÍTÉS 

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

1. ábra.

2. ábra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A BAUXITKUTATÁS FOLYAMATA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lengyelmajor 
Részletes elemzõ prognosztikus munka nyomán 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varga tanya 
A Nyirádi medence keleti peremén fekvõ elõfordulá-

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

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

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

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

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

A földtani kutatások kivitelezõi 

A BAUXITFÖLDTANI MEGISMERÉS 
FÕBB MOMENTUMAI 

Eredmények 
A nyirádi bauxitkutatás történetének feldolgozása so-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

Vízföldtani kutatás 
Amint a nyirádi külfejtéses bányászat áttért a mélymû-

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

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


évenkénti alakulása a nyirádi bauxitelõforduláson


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

Bányaföldtani megismerés 
A földtani kutatás lezárása után a bányászattal feltárt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

Tektonikai jellemzés 
A bauxitképzõdés elõtti töréses szerkezeti elemek az 

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

Bányavízföldtani adottságok 
A nyirádi bauxitterület bauxittermelésének nagymérvû 

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

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

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

Földtani kutatás és termelés 
A bányászati koncentrációval lefedett megkutatott 

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

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

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

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

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


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