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A FÚRÁS SZEREPE A MAGYARORSZÁGI BAUXITKUTATÁSBAN

KKáárroollyy  GGyyuullaa,,  SSzzaakkáállyy  ÁÁrroonn,,  VViizzyy  BBééllaa

A bauxitkutatási költségek 80%-át a fúrásos kutatás teszi ki. A több mint 40.000 db 3600 km összhosszt kitevõ fúrási mun-
ka történetét, eredményességét, hatékonyságát, szervezeti kereteit, valamint a fúróberendezések és a fúrási technológia
fejlõdését tekintik át a munkában évtizedeken át résztvevõ szerzõk. Az úrkúti vas-mangán iszap kutatása és felhasználási
lehetõségei.

AZ ANYAG-VIZSGÁLAT TÖRTÉNETE A BAUXITKUTATÓ VÁLLALATNÁL

DDuuddiicchh  EEnnddrree,,  KKoovvááccss  ÁÁrrppáádd,,  SSiikkllóóssii  LLaajjoossnnéé,,  SSzzeekkéérr  ZZoollttáánn,,  TTóótthh  KKáállmmáánn

Szerzõk a Bauxitkutató Vállalat kutatásaihoz kapcsolódó anyagvizsgálatok történetét tekintik át 1960-tól napjainkig. Meg-
állapítják, hogy a vizsgálatok mindvégig jól szolgálták a kutatásokat, illetve a bányászati igényeket. A vizsgálati eredmények
szervesen beépültek a magyarországi bauxittudományba, de nemzetközi elismerést is szereztek annak

VÍZFÖLDTANI KUTATÁSOK A BAUXITBÁNYÁSZATBAN

VViizzyy  BBééllaa,,  HHõõrriisszztt  GGyyöörrggyy

A bauxitbányászat az 1950-es évektõl került szembe a vízveszéllyel, ezért kiterjedt vízföldtani kutatásokba kezdett. Ennek
eredményeire támaszkodva döntötték el az alkalmazott vízvédelem módját. A fokozódó vízkivételek felborítva a karsztvíz-
háztartás egyensúlyát, károsodást okoztak a vízhasználatokban és veszélyeztették a Hévízi-tó mûködését. A bányavízvé-
delem megoldása és a károk megelõzése, elhárítása érdekében végzett vízföldtani kutatásokat foglalták össze a szerzõk.

PARADIGMÁK A BAUXITKUTATÓ GEOFIZIKÁBAN - A GEOFIZIKAI INTÉZET SZEREPE A BAUXITKUTATÁSBAN

FFaannccssiikk  TTaammááss,,  KKaakkaass  KKrriissttóóff

A cikk az Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet szerepét ismerteti a bauxit-kutatásban, valamint azt a három
komplex kutatási stratégiát (mostani megfogalmazásunk szerint: paradigmát), amelyet az ELGI kutatói (az alumíniumipar
szakembereivel együtt) kialakítottak az elõkutatásban, a közepes mélységû bauxittároló szerkezetek detektálásában és a
kibúvásos területek térképezésében.

A BAUXIT-KÉSZLETSZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK, A BAUXITVAGYON MÉRLEG ÉS A GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS

TÖRTÉNETE

RR..  SSzzaabbóó  IIssttvváánn,,  FFooddoorr  BBééllaa

A bányászati kockázat becslését is lehetõvé tevõ készletszámítás kérdései már évtizedekkel korában fölmerültek. Szerzõk
a Magyarországon alkalmazott módszereket tekintik át kezdetektõl.

AZ ALSÓPEREI BAUXIT FÖLDTANI KUTATÁSA ÉS SZEREPE A FÖLDTANI MEGISMERÉSBEN 

CCssáásszzáárr  GGéézzaa

Szerzõ a Dunántúli Középhegység (Transdanubian Central Range) középsõ kréta  bauxitjának, az Alsóperei Bauxit
Formációnak kutatástörténetét (research history) mutatja be. A bauxitelõfordulásnak  gazdaságilag kis  jelentõsége volt,.
de a térségi kutatások a földtani megismerés számára nagy jelentõségû adatokat szolgáltattak, hathatósan elõsegítették a
földtani képzõdmények formációkba sorolását. 
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A BAUXITKUTATÁS HOZZÁJÁRULÁSA A TRIÁSZ ÉS A FELSÕ-KRÉTA KÉPZÕDMÉNYEK

RÉTEGTAN MEGISMERÉSÉHEZ

HHaaaass  JJáánnooss

Az írás bemutatja a bauxitkutatás során és eredményeként született legfontosabb triász-, illetve felsõkréta rétegtani ered-
ményeket

A BAUXITKUTATÁS EOCÉN RÉTEGTANI HOZADÉKA

KKeeccsskkeemmééttii  TTiibboorr

A Kopek Gábor emlékének szánt írás a legelterjedtebb bauxitfedõ képzõdmény megismerés történetének néhány, fõleg
személyes vonatkozását tekinti át. 

A GÁNTI ÉS EGYÉB VÉRTESI BAUXITKUTATÁSOK RÖVID, IDÕRENDI ÁTTEKINTÉSE

SSzzaabbóó  EElleemméérr

A gánti a harmincas években a világ legnagyobb, s emiatt legismertebb bauxittelepének számított. Kutatástörténetét tekin-
ti át szerzõ.

AZ ISZKASZENTGYÖRGYI BAUXITTELEPEK KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE

KKoommllóóssssyy  GGyyöörrggyy

A 60-as és 70-es években az iszkaszentgyörgyi telepek kutatása óriási mennyiségû adatot szolgáltatott a tudomány számá-
ra is. A munka rövid és vázlatos összefoglalás a több évtizedes ipari kutatási eredményeirõl és az e területhez kapcsolódó
legfontosabb tudományos meg-állapításokról.

A NYIRÁDI BAUXITKUTATÁS 

JJaannkkoovviiccss  BBáálliinntt,,  PPaattaakkii  AAttttiillaa,,  TTóótthh  KKáállmmáánn

A magyar alumíniumipar legfontosabb bauxitterülete évtizedeken át a Nyirád-csabpusztai volt.  A kutatások a huszas évek-
tõl 1991-ig tartósan és megszakítás nélkül folytak. Az írás a bányageológiai- és a vízföldtani  kutatásokra (research) is figye-
lemmel van. 

A GERECSE-DK TERÜLET BAUXITTÖRTÉNETE 1987-IG

TTóótthh  ÁÁllmmooss

A Gerecse-térségi Magyarország legösszetettebb bauxit-elõfordulása. Szerzõ a huszas évekbeli elsõ nyomoktól 1987-ig te-
kinti át a több szakaszban folyt kutatások történetét.

FELSZÍNI GEOFIZIKAI MÉRÉSEK A GERECSE DÉLKELETI ELÕTERÉBEN

RReezzeessssyy  GGéézzaa

Az írás a Gerecse térségi kõszén- és bauxitkutatások során és a fúrások telepítését segítõ felszíni geofizikai mérések törté-
netét mutatja be. 
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