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Az építőipari tevékenység, közvetlenül szo
ros kapcsolatban áll a földtannal, az alkalm a
zott földtani kutatással. Az építőiparral kap
csolatos földtani tevékenységet m érnökgeoló
giának, műszaki földtannak nevezzük, mely 
megnevezéséből adódóan is m utatja, hogy a 
földtani és műszaki tudom ányok együttes m ű
velését gyakorlati alkalm azását jelenti. Éles ha
tá r t vonni egyrészről a  földtan és mérnökgeo
lógia, m ásrészről pedig a  m érnökgeológia és 
m űszaki tudom ányok között nem lehet, m ert 
az em lített két alapvetően meghatározó tudo
m ányon kívül is tárgykörével több tudom ány 
egy-egy ágazatát érinti, azt alkalmazza. A m ér
nökgeológia, m in t a földtani és műszaki tudo
m ányok határterü letének  tudom ányága, ha
zánkban nem nagy m últra tek in thet vissza. Ez
zel is m agyarázható, hogy szakágaink összeté
tele egyes szakcikkszerzők szerint más és más 
Hazai viszonylatban a  mérnökgeológia fogalom
körének tisztázását nagym értékben nehezíti a 
geológus és m érnökoktatásban, így ezen szak
em berek szem léletében rejlő alapvető különb
ség is.

A mérnökgeológia, tárcán belül m űvelt 
két leglényegesebb ága:

1. Építésföldtan, m ely a tervező m érnök 
szám ára kijelöli a műszaki létesítm ények 
telepítésére legalkalmasabb, vagy azo
nos m űszaki és földtani jellem zőjű te 
rületeket, ill. telepítés, alapozás szem
pontjából értékel egy, vagy több terü le
tet.

2. Építőipari nyersanyagok földtani ku ta 
tása, m ely során az építőanyagipar 
alapanyagai kerülnek kom plex földtani 
kutatással feltárásra és a felhasználha
tóság, beépíthetőség szem pontjából m i
nősítésre.

Lényegében e gyakorlat alkotta felosztás 
fő vonalaiban egyezik a KGST Földtani Á llan
dó Bizottsága M érnökgeológiai Szekciójának 
1960-ban elfogadott megfogalmazásával, mely 
többek között a m érnökgeológiáról azt mondja, 
hogy: „M unkaterülete a föld felszíni rétegei
nek, m in t építési területnek, vagy építési 
anyagnak és az építési térnek  tanulm ányozása.”

Az alkalm azott földtan, tehát egyrészt a 
m érnöki létesítm ények és velük kölcsönhatás
ban lévő kőzetek közötti kapcsolattal, másrészt 
pedig e  kőzetek építőanyagként való felhasz
nálásának kutatásával foglalkozik az építőipa
ron belül. Az előbbivel a szűkebb értelem ben 
vett műszaki földtan, az előtervezés, az utób

bival pedig az építőanyagipari földtani nyers
anyagkutatás foglalkozik.

Az alábbiakban a mérnökgeológiainak az 
építőipari nyersanyagok földtani kutatásával 
kapcsolatos, — m int jelen időszak tárca — 
szem pontjából leglényegesebb — tevékenység
ről igyekszem áttekintő tájékoztatást adni.

Szervezetileg 1965. július 1 óta beszélhe
tünk  a  tárca  földtani szolgálatáról. A „szolgá
la t” kifejezés jelen esetben sem szervezetileg, 
sem tartalm ilag nem fedi a földtani szolgála
tokról k ialakult nézeteinket, azt csak a más 
terü leten  kialakult gyakorlat eddigi szóhasz
nálat kedvéért alkalmazzuk.

Az ÉM építőanyagiparához az alábbi vá l
lalatok és trösztök tartoznak:

Cem ent- és Mészipari Országos Vállalat 
(CEMOV)

Kő- és Kavicsipari Tröszt
Tégla- és Cserépipari Tröszt
Finom kerám iaipari Országos Vállalat (FOV)
Üvegipari Országos V állalat (ÜOV)
Nyersanyagellátás, így a  földtani nyers

anyagkutatás szempontjából sem tartozik a 
FOV és az ÜOV a  tárcához, m ert önálló bánya- 
m űvelést nem folytatnak, a feldolgozásra ke
rülő nyersanyagot a Nehézipari M inisztérium 
tól, ill. importból szerzik be, csak á mészkő 
igény kielégítését biztosítják az Építésügyi Mi
nisztériumhoz tartozó bányaüzemek.

Az első három vállalat, ill. tröszt a bánya- 
m űvelésen át a készterm ék előállításáig m in
den m unkafázist maga végez, a földtani ku ta
tást egyes vállalatok alvállalkozóval végezte
tik.

A fenti szilikátipari vállalatokon kívül az 
Építőipari Főigazgatósághoz tartozó Kőfaragó 
és Épületszobrászipari Vállalat is üzem eltet bá
nyákat és végez földtani kutatást, így földtani 
szakfelügyelet szem pontjából is természetesen 
elsődlegesen az ÉM-hez tartozik.

Az Országos Ásványvagyon Bizottság, u ta
sítások a  Bányatörvény és Beruházási Kódex 
újberuházások, vagy rekonstrukcóik esetén, de 
meglévő bányaüzem ek művelése esetén is a 
nyersanyagkészletek m egkutatását és dokum en
tálását írják  elő. Ezek az utasítások, melyek 
helyesen a kutatási zárójelentés összeállításá
nak m ódjait is előírják, új feladatok elé állítot
ták  az egyes iparágak beruházással és bánya- 
műveléssel foglalkozó szerveit.

Az államosítás idején kiskapaeitású, álta
lában korszerűtlen üzemelésű bányákat vettek 
át az iparágak, m elyekkel az építőipar rohamo
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san növekvő építőanyag igényét nem  lehetett 
kielégíeni. Az anyag és az építőipar közötti 
összhang m egterem tése az utóbbi években pe
dig az építés iparosítása, szükségszerűen megkö
vetelte — egyéb ható tényezőn kívül — a nép- 
gazdaságilag fontosabb üzemek korszerű gépe
sítését, rekonstrukcióját. A bányák nyersanya
gának kutatása, ill. a  tartalékkészletek m ennyi
ségének növelése azonban nem  ta rto tt lépést 
a  gépesítéssel, a term elés általános növekedésé
vel. Földtani ku tatásként a m agánbányák nyi
tása elő tt általában alkalm azott „geológiai szak
vélem ényezést” folytattak. Míg a  kisebb m agán
bányáknál ez a módszer esetenként megfelelt, 
addig a  többszrösére fokozott term elésű üze
meknél a  tervszerű term elés biztosítása érde
kében ez nem elégséges. A földtani kutatás 
hiánya okozta, hogy jó néhány bányánál m ű
velési nehézség jelentkezett, a  fedő-meddő vas
tagság nem v á rt változása, a minőség romlása, 
vető m enti haszonanyagelvékonyodása, vagy 
teljes hiánya, stb. következtében. A földtani 
kutatás általánosságban teh á t elm aradt a fej
lődéstől, elsősorban nem  azért, m ert annak 
s ükségszerűségét nem  ism erték fel, hanem  a 
kutatási költség, valam int időigényes volta, és 
tegyük hozzá a helytelen földtani „kutatási” 
szemlélet m iatt is.

Csaknem m inden lényegesebb építőanyag 
bányaüzemhez készült földtani szakvélemény, 
hagyományos földtani térképezési módszerrel, 
körülhatárolva a  haszonanyag várható  horizon
tális és vertikális elterjedését, leíró módszer
rel ism ertetve a nyersanyag földtani-kőzettani 
adottságait. Fúrások — feltárások, laborvizs
gálatok és megfelelő geodéziai felvételek nél
kül készült szakvélem ények általános tá jé 
koztatást adtak egy-egy bányaüzem  környéké
nek földtani felépítéséről, bányam űvelési te r
vek készítéséhez azonban m ár kevésbé voltak 
megfelelők. Természetesen nem tud tak  feleletet 
adni a  fedő-haszonanyag arányára, a m űvelés 
során várható minőségi változásra, a készlet- 
mennysiégre, stb. Az adott időpontban, az adott 
viszonyok között hasznosnak m inősültek e  m un
kák, mai szemmel nézve azonban nem érték  el 
céljukat, m ert általánosságban konkrét fel
használhatóságuk nem volt, sok esetben olyan 
szemlélet kialakulását segítették elő, am ely a 
földtani kutatás szerepét, jelentőségét alábe
csülte. Sajnos még a legutóbbi időszakban is 
készült néhány felhasználhatóságával a földta
ni kutatás hitelét rontó m unka. Akadályozta a 
földtani kutatás hatékonyságát az is, hogy ese
tenként helytelenül m egválasztott területen  
fo lytattak  költséges kutatást, és annak eredm é
nyes volta esetén is elm aradt a bányanyitás, 
gazdaságossági, vagy egyéb okok m iatt.

Az ÉM geológus szolgálatának egyik fő 
feladata, megszervezni a rendszeres földtani ku 
tatást és összhangba hozni az OÁB előírásokat, 
az üzemelők részéről jelentkező igényekkel és a 
feltárást, ku tatást végző szervek adottságaival.

A földtani kutatás szükségességét az elő
zőekben felsoroltakon kívül az a tény  is meg
követeli, hogy a régi m agánvállalatok, a jobb, 
kevésbé lefedett nyersanyaglelőhelyekre te le 
pültek. Ezek a  több évtizedes művelés során 
részben kim erültek, részben pedig a  helytelen 
bányam űvelés m iatt — a medőhányó rossz el
helyezése, az üzem épületek és u tak  helytelen 
telepítése, rosszul k ialak íto tt üzemszintek, stb. 
következtében — komoly készletm ennyiségek 
m aradtak lem űvéletlenül. Feltétlenül negatívan 
éreztette ha tásá t term elési szempontból — e l
sősorban a  kő- és kavicsipar terü letén  — a 
Földtörvény és a term észetvédelm i területek  
term elésből való kivonása.

Az építőanyagipari földtani kutatás fon
tosságának felism erése oda vezetett, hogy ha 
csírájában is, de egy-egy geológus, vagy tech
nikus beállításával többé-kevésbé rendszeres 
földtani m unka indult meg az iparágak te rü 
letén.

Az alábbiakban iparágak szerinti bontás
ban vázlatosan ism ertetem  a tárcán  belül folyó 
földtani ku tatási és készletvagyon gazdálkodási 
tevékenységet, azzal a megjegyzéssel, hogy kö
zel sem  tekinthető  teljesen rendezettnek, vég
legesnek, — sem szervezetileg, sem m ódszerta
nilag ezen m unkánk.

Az ism ertetés során egyú tta l kiegészítést 
és helyesebb m egvilágítást nyer, az egyes ipar
ágakon belüli eddigi földtani .munka, m int 
ahogyan azt a Földtani K utatás 1965. VIII. 
évfolyam 2. szám ában m egjelent dr. Karácsonyi 
Sándor — Varga M árton által írt cikk ta rta l
mazta.

Egyúttal választ ad a cikk szerzők által fel
ve te tt néhány kérdésre, többek között arra, 
hogy az Építésügyi M inisztérium  keretén belül 
hogyan indult meg a  földtani ku tatás összefo
gását, irányítását jelentő földtani szolgálat te 
vékenysége.

Cem ent- és mészipar

Az iparághoz tartozó hét gyár, bányaüze
m ének intenzív nyersanyagkutatása, tu la jdon
képen 1962-ben indult meg. Az elm últ évek 
során lényegében befejeződött a  nyersanyag- 
készletek bányaüzem enként! felmérése, mely 
a lapján a fejlesztési igényeket is figyelembe 
véve, reális kutatási te rve t lehetett kidolgozni. 
Az iparágon belüli földtani m unkát, a kész
letek  nyilvántartását, a készletekkel való helyes 
gazdálkodást, az éves készletm érleget és k u ta 
tási tervet az Országos Vállalat bányam érnöke 
készíti. A nyersanyagkutatás terü letén  komoly 
kezdeményező m unkát végzett az Építőanyag
ipari Központi K utató Inézet, jelenleg Szilikát
ipari Központi K utató In tézet (SZIKKI). Az 
alvállalkozók bevonásával készített fúrások, 
földtani és technológiai vizsgálatát, m inősíté
sét, az összefoglaló földtani jelentések készíté-
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sét az Intézeten belül végezték. Ezideíg az 
alábbi kutatásokról készült zárójelentés.

Bélapátfalva V anna-réti agyagpala kutatás 
és Hejőcsafoa agyagkutatás részletes fázisban.

Felném et mészkő és agyagkutatás, valam int 
Beremend mészkő és agyagkutatás előzetes fá
zisban.

Az ÉAKKI-n kívül nyersanyagkutatást vé
geztek a M agyar Állami Földtani Intézet irányí
tásával, előzetes kutatási szinten Vácott és Ta
tabányán.

Jelenleg az Észak-M agyarországi Földtani 
K utató Vállalat közrem űködésével Vác, a Föld
mérő és Talajvizsgáló V állalattal közösen pedig 
a Lábatlani és Berem endi üzemek teljes nyers
anyagkutatását végzik. Még 1966-ban indul a 
Tatabányai, és Hejőcsabai mészkő részletes ku
tatása is. A fen ti kutatásokkal gyakorlatilag az 
iparág legégetőbb nyersanyagellátási problém ái 
megoldást nyernek.

Az építőanyag kutatás terü letén  legrende- 
zettebbnek a cem entipari nyersanyagkutatáso
kat tekinthetjük. Az eddig készült kutatások
kal lényegében olyan kutatási, értékelési kész
letszám ítási és jelentés összeállítási gyakorlatot 
sikerü lt kialakítani, m elyre az egyéb építő
anyagok feltárása során is célszerű támasza.)d • 
n'. Az utóbbi évek cem entipari nyersanyagku
tatásainak legnagyobb problém ája az időténye
ző volt. A kutatás szükségességének elhatáro
zásától a zárójelentés elfogadásáig évek teltek 
el. A Hejőcsabai agyagkutatás, ha a kutatás 
különböző fázisait is figyelem be vesszük, m in t
egy 10 évig tarto tt. j

A Báránya-m egyei új cem entgyár nyers
anyagfeltárása a  ku tatási terv  és az eddig e l
végzett kutatás ütem e alap ján  lényegesen ked
vezőbbnek mondható, m in t az eddigi kutatáso
ké.

A cem entiparban általában az üzemek 50 
éves nyersanyag igényének biztosítására foly
nak kutatások, m elyek során az OÁB előírások
tól és az egyéb nyersanyagkutatásoktól e lté
rően a teljes földtani készletek feltárására álta
lában nem kerü l sor, m ivel egy-egy lelőhelyen 
az 50 éves nyersanyagszükségleténél lényegesen 
nagyobb időre szóló nyersanyagkészletek ism er
tek.

A készletek egyetemes kondicionálása meg
oldatlan kérdés, m ivel a különböző technoló
giával dolgozó üzemek, egyúttal különböző 
nyersanyag minőségi igényeket is jelentenek. 
Az eddig készült zárójelentések legsebezhetőbb 
pontjai is, éppen a  minőségi vizsgálatok, a tech
nológiai értékelés volt. A cem entipari kondi
cionálást a SZIKKI ez évben m egkezdett ku ta
tása során készíti el, m ely a cem entipari nyers
anyagkutatások minőségi értékeléséhez kötele
ző irányelvül szolgál.

Kő- és kavicsipaf

Az iparághoz tartozó bányaüzem ek kőzet- 
taüánkén ti megoszlása a következő:

gránit 1 bányaüzem
riolit 1
rio littufa 2
andezit 1 4  h' -
bazalt 7
diabáz-gabró 2
mészkő lü
homokkő 1
kavics 7

Az iparág a term elt kőzetféleségek alap-
ján  tovább bontható a kőiparra, mely az egyes 
terü leti vállalatok irányítása a la tt üzemelteti 
a bányákat és a Kavicsbánya Vállalatra, m ely
hez az építőanyagipar nagyobb kavicsbányái 
tartoznak.

A  kőipar terü letén  az állam osítást követő 
években fúrásokra támaszkodó földtani ku ta
tásokat végeztek. A kutatások elsősorban a 
term észetvédelem  következtében leállított Ba- 
laton-környéki bazaltbányák pótlására, a Ba
laton felvidékre és a  Tokaji-hegység területére 
korlátozódtak- A Tröszt az utóbbi 10 évben 
9 helyen végeztetett fúrásokkal — aknákkal 
kom binált földtani kutatást.

A kutatásokkal fe ltárt terü letek  közül je
lenleg hat, a tartalékkészletek terü letének  be
sorolásában van.

A kőipar terü letérő l készített földtani ku
tatási jelentések közül az OÁB négyet elfoga
dott, m elyeket a M agyar Állami Földtani In té
zet (dr. Jugovics Lajos) készített.

A Trösztön belüli földtani szolgálatot a 
Bányam űvelési és Robbantástechnikai Csoport 
végzi, bányam érnökök vezetésével. A vállalatok 
közül a Pestvidéki Kőbánya V állalatnál egy 
geológus, Középdunántúli Kőbánya Vállalatnál 
pedig egy geológus technikus végez földtani 
tevékenységet. A többi, Északmagyarországi, 
M átravidéki és D éldunántúli Kőbánya Válla
latnál a bányaföldtani tevékenységet, bánya
mérnökök, bányatechnikusok látják  el. A kö
zeljövő feladata a kőipar terü letén  az igények, 
a gazdasági lehetőségek és a földtani adottságok 
összehangolásával olyan kutatási m etodikát k i
dolgozni, am ellyel a ku tato tt te rü let készletének 
m ennyiségét és minőségét, az OÁB előírások
nak is megfelelően lehessen dokumentálni.

A kavicsipar terü letén  a meglévő bánya
üzemek feltártságát, m egkutatottságát illetően 
kedvezőbb a  helyzet, m int a  kőiparban. Nyék- 
ládházán, Csepelen, Délegyháza m indkét bá
nyaterületén, és Gyékényesen részletes kutatás 
volt. Előzetes kutatás volt Miskolc, Hatvan és 
Szalkszentm árton térségében. Ezen területek 
részletes ku tatására  a tervezettek szerint ez 
évben kerül sor.

A földtani ku tatás során pillérfúrásokra 
támaszkodó, geoelektromos m érésekkel került
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feltárásra a  kavicsmezők készlete. A kavics- 
kutatások zárójelentését az FTI á llíto tta  össze, 
az OÁB követelm ényeinek megfelelően.

Jelenleg az ÉGSZI, SZIKKI és az FTI a 
Kő- és Kavicsipari Tröszt megbízásából orszá
gos „kavicskatasztert” készít, m ely felvétel lé
nyegesen e ltér a MÁFI 1952-ben összeállított 
hasonló anyagától. Az 1966—67-ben készítendő 
tanulm ány, a m ár művelés a la tt lévő, vagy re
m énybelinek minősülő terü letek  bányaföldtani 
és minőségi osztályozásán túl, gazdaságossági 
rangsorolást is készít. A tervek  szerint a fel
vevőhelyek és a lehetőségek alapján rangsorolt 
területeken a kutatást felderítő-előzetes-részle- 
tes fázisban kívánjuk elvégezni.

A közeljövő közvetlen feladata, hogy az 
Alföld kavicsigényének kielégítésére a  B erety- 
tyó-Körösök vidékén legalább közepes kapaci
tású üzem telepítésére alkalmas lelőhelyeket 
tárjunk  fel, m ellyel egyrészt a távolról történő 
szállítás kiküszöbölésével a  fővasútvonalak te 
herm entesítését, m ásrészt pedig a term ék-egy
ségre eső költségek csökkentését lehetne elérni. 
Az ÉM-hez tartozó építőipari kivitelező vállala
tok is üzem eltetnek az ország terü letén  szét
szórtan kiskapacitású kavics és homokbányákat. 
Ilyen legjelentősebb a 4. sz. Épfu kezelésében 
lévő Győr Sashegy-pusztai kavicsbánya, m ely
ből az elm últ 10 év során m integy 2 millió m3 
kavicsot és homokot term eltek  ki.

Tégla- és Cserépipar
Az iparágak közül, egyedül a  Tégla- és 

Cserépipari Tröszt rendelkezik bányaföldtani 
csoporttal. A rendszeres bányaföldtani m unká
kon kívül, az egyes bányaüzem ek nyersanyag
készletének kutatását, a készletek kategorizálá
sát, a földtani jelentések összeállítását, a  kész
letmérleget, az éves kutatási tervet és a bánya- 
lefedési terveket is e  csoport végzi.

A Tröszt 187 bányaüzem e közül, mindösz- 
sze 3 üzem rendelkezik az OÁB által elfogadott 
nyersanyagkészlettel. A csoport rendkívül nagy 
m unkát végez az üzemek nyersanyagkészleté
nek feltárásában, kis létszám a következtében 
azonban nem tud  lépést tartan i a m űvelés so
rán jelentkező minőségi és m ennyiségi prob
lém ák megoldásával. A sajá t fúróberendezések
kel rendelkező csoport éves tervében általában 
10—12 bánya készletének m egkutatása szerepel, 
azonban a  csoport és a labor korlátozott kapa
citása következtében nem megfelelő módon ke
rül dokum entálásra a kutatás, ill. csak két- 
három terü letrő l készül évente összefoglaló je 
lentés. A jövő legfontosabb feladatának tek in t
jük  a  földtani kutatás ütem ének fokozását, vagy 
a csoport kapacitásának növelésével, vagy pe
dig a kutatás és jelentésösszeállítás alvállalko
zókkal történő készítésével.

A Trösztön belül folyó kutatások gyakorla
tilag, az ún. üzemi kutatások kategóriába so
rolhatók, mivel elsősorban a napi term eléshez 
szükséges készletet tárják  fel. Új üzem telepí

tésre a következő ötéves tervben  nem kerül 
sor, csak a meglévők rekonstrukciójára, így 
m inden kutatással a  meglévő feldolgozó üzem 
közvetlen környékéhez kell csatlakozni, ami 
eleve megköti a kutatások helyét. Ez a körül
m ény esetenként rendkívül kedvezőtlenül be
folyásolja a kutatások eredm ényét, azok idő
beni m enetét és gazdaságosságát.

Kőfaragó- és Épületszobrászipar
A  Vállalat kezelésében lévő 10 bányaüzem 

földtani szolgálatát egy geológus technikus 
látja  el. A bányaüzem ek általában kis kapaci
tásúak, főleg kézierővel tö rtén ik  a művelés. Az 
elm últ években csupán a siklósi Zuhánya bá
n y a  terü letén  fo lytattak  kutatást, a kutatás 
azonban negatív eredm énnyel zárult, az üzem 
jelenleg nem  term el.

A bányaüzem ek nyersanyagkészletének 
m ennyisége és minősége általában tisztázott
nak tekinthető. Ez évben a  süttői édesvízi mész
kő feltárására kerü l sor, m elynek kutatási te r
vét az OÁB elfogadta.

A földtani szolgálat feladata, új, tömbkő 
fejtésre alkalmas töm ött mészkő- m árvány és 
eruptív  kőzetlelőhelyek felkutatása, m ellyel el
sősorban im port díszítőkő pótlását lehetne el
érni. Ez évben kerü l sor a  Karmacs környéki 
pannóniai homokkő földtani kőzetmechanikai 
vizsgálatára, esetleg új bányaüzem  telepítésére.

Összefoglalás:
M egállapítható, hogy az ÉM terü letén  lét

re  jö tt a földtani szolgálat, m egtettük a kezdeti 
lépéseket, m unkájának kialakítása, rendszeres
ségének biztosítására. A szolgálat létrehozása 
óta e lte lt közel egy év bizonyítja, hogy az 
iparágak bányam űszaki csoportjai igénylik az 
ÉM földtani szolgálatának közvetlen irányító 
tevékenységét, egy-egy kutatásban való opera
tív  részvételét.

Az előzőekben m ár em líte tt negatív jelen
ségek ellenére is lényeges fejlődés tapasztalha
tó a tárcán  belüli, földtani kutatás vonalán, 
m elyet a ku tatásra szánt összegek alakulása is 
bizonyít. Az 1965. évben ténylegesen ku tatás
ra  fordíto tt 7,1 millió F t m integy kétszerese 
vöt az 1964-es kutatási összegnek. Az 1966-ra 
tervezett kutatási költség pedig 17 millió Ft, 
mely az egyes iparágak között, a táblázatban 
közöltek szerint oszlik meg:

Iparág
T e rv e z e t t

k u ta tá s
e F t-b a n

F ú r á s i
e g y s é g á r

e F t-b a n

CEMOV 11300 1,29
Kő- és Kavicsip. Trös 

kő 3350 2,50
kavics 420 0,15

Tégla- és Cserépip. T. 1610 0,30
Kőfaragó Vállalat 350 0,41
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Á kutatásra tervezett Összegek nem tük 
rözik híven az iparágak kutatási volumenét, 
m ert a fúrások iparágankénti átlagegységára 
nagyon eltérő,

A fúrási egységárban m utatkozó nagyság- 
rendi eltérések oka, az egyes kőzetféleségek 
fúrhatósági különbözőségéből és a fúrást kivi
telező vállalatok fúrási árrendszeréből adódik. 
A sa já t rezsiben, vagy ÉM V állalat által vég
zett fúrások egységára lényegesen kedvezőbb, 
m int a  tárcán  kívüli vállalatok által készített 
fúrásoké. Ez a gazdaságossági kérdés előtérbe 
helyezte az ÉM-hez tartozó fúrókapacitással 
rendelkező vállalatok fokozatos bekapcsolását a 
nyersanyagkutatásba. A fúrási kapacitás növe
lése érdekében ez év elején, 2—2 fúróberen
dezést helyeztek üzem be a Tégla- és Cserép
ipari Trösztnél és az FTI-nél.

A felsorolt ku tatásra  tervezett összeg, a 
Központi Földtani H ivatal perspektivikus h ite l
kerette l együtt, kereken 20 millió Ft, m elynek 
szakszerű felhasználása a kutatások irányítása 
és értékelése rendkívül nagy feladatot ró a 
szolgálatra, a ku ta tást végző intézményekre.

A közeljövő feladata tárcán belüli utasí
tással rendezni a  földtani kutatási tevékenysé
get, az iparági földtani szolgálatok m unkáját. 
További feladat az építőanyagkutatások tervé
nek és zárójelentésének központi ny ilván tartá
sát létrehozni, m ivel az ÉM nem  rendelkezik 
földtani kutató  vállalattal, így a kutatásokat 
különböző intézm ények végzik, ezért az elké
szült dokum entációk is különböző terv tárakban  
találhatók.

Komoly anyagi és erkölcsi segítséget jelent 
a  szolgálat előtt álló kutatási feladatok meg
oldásában, hogy a  földtani táv la ti kutatási hi
telkeretből 3 millió F t-o t fordíthatunk a ce
m entipari alapanyagok, kő, kavics és díszítő
kövek kutatására.

Nagy segítséget jelent a  tárca földtani 
m unkájának kialakításában, megszervezésében 
a Központi Földtani H ivatal közvetlen operatív 
közreműködése, részvétele kutatási terveink 
elkészítésében, azok gyakorlati megvalósításá
ban.

Szemle

Kevés kőzettani fogalomnál, kifejezésnél 
találunk  a  világirodalom ban annyira  ellentétes 
definíciókat és használatot, m in t éppen a tex 
tú ra  és s tru k tú ra  fogalmánál. Az angol és rész
ben a francia geológiai irodalom éppen ellen
kező tartalom m al használja ezeket a  kifejezése
ket, m int a  szovjet. Nem véletlen tehát, hogy 
Betehtin és szerzőtársai, több m int 400 oldalas 
könyvük első három  fejezetét a tex tú ra  és 
s truk tú ra  fogalmi tisztázásának szentelték. — 
A tö rténeti és általános vonatkozások tisztázása 
u tán  különös részletességgel tárgyalják  a szer
zők az ércek textúrális, struk tú rális  sajátossá
gait, A gazdag, főként mikroszkópos csiszolati 
fényképanyag szinte atlaszszerűséget kölcsönöz 
a könyvnek. Mégsem atlasz, inkább jól sikerült 
kézikönyvnek nevezhető.

Elméletileg messze többet ad az atlaszok 
szűkszavú magyarázóinál, az egyes érácásvány- 
képző folyam atok m akro- és mikroszkópos jel
lemzőinek, „ism ertető jeleinek” (priznaki) 
hangsúlyozott ism ertetésével pedig különösen 
jó kézikönyvnek bizonyul a  gyakorlati kutató

geológus szám ára is. Érdekesek a  kolloid olda
tok ércképződési szerepét tárgyaló fejezetei, 
és értéke a  műnek, hogy m indjárt fel is sorol
ja, ábrákon, csiszolat-felvételeken bem utatja  a 
kolloid oldatok folyam ati jelenlétére utaló tex 
tú rális- és struk tú rális  sajátosságokat. Hason
lóképpen ism erteti a m etaszom atikus folyam a
tok tex túrális, struk túrális kihatásait, a folya
m at felism erését szolgáló szöveti jellem vonáso
kat, „ism ertető je l”-eket is.

Laboratórium ban, főként kőzet- és érccsi- 
szolatokkal foglalkozók szám ára az érccsiszolat 
készítés és értékelés módszereinek leírásával 
n y ú jt a  gyakorlatban jól hasznosítható gon
dolatokat.

A mű 19 fejezetből áll. Az első három  fe
jezet, m int m ár em lítettük, a kőzet- és ércszö
veti alapfogalm akkal ism erteti meg az olvasót. 
A IV—IX. fejezet az ércásványok képződését, 
a X—XIV. fejezet pedig az ércek és ércásvá
nyok m echanikai és geokémiai hatásokra tö r
ténő másodlagos átalakulását tárgyalja, első
sorban ércmikroszkópiai alapon. — Ennek so
rán a szerző hangsúlyozza azokat a szöveti 
jegyeket, m elyek egy-egy ércásvány képződési 
körülm ényeire, vagy az ércképző folyam at va
lam ely szakaszára különösen jellemzőek.
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