
míg a szennyezett folyadékdugó alsó határát 
nem észleljük,. Megismételjük az utánnyomást, 
két variáns lehetséges:

a) a jelzett folyadék nem mozog tovább le
felé. így a veszteséges hely ezen mélység fe
lett van, felfelé húzott szondával, a relatíve 
nagyobb koncentrációjú hely megállapítható,

b) ha a dugó tovább vándorol, úgy más 
veszteséges hely is van a lyukban, melynek 
felderítésére a közölt lépések alapján fényt le
het deríteni, .miután előbb a felfelé húzatással 
az első, vagy a több veszteséges réteget meg
határoztuk.

2. Ha beütésszám változás történik, az 
utánnyomás befejeztével meg kell győződni, 
hogy a kisebb mélység felé van-e koncentrá
ció növekedés:

a) amennyiben van, úgy az 1T b) pont ér
vényesül a továbbiakban.

b) ha nincs, úgy az addigi mélységig nincs 
veszteséges zóna, s az elmozdított jelződugó 
helyének és nagyságának újbóli meghatározá
sával, az eddigiek értelemszerű megismétlésé
vel, a munkát tovább kell folytatni az egy
értelműségig.

Célszerűnek látszik az aktív dugó térfo
gatát 1— 2 m-nek választani (nagyobb meny- 
nyiség pontatlanabbá, kevésbé szelektívvé teszi 
a módszert) és maximálisan 5— 10 mCi izotó
pot (J— 131 esetében) felhasználni. Az átfogási 
szakaszokra — értjük ezalatt a vizsgálandó rész 
intervallumokat — pedig olyan gyakorlat ala
kult ki, hogy az első távolságot vehetjük a leg
nagyobbnak, s utána már felezni, harmadolni 
ajánlatos. Természetesen mindezek a feladat 
céljától, a veszteséges hely, vagy helyek jellem
zőitől, a lyukátmérőtől, a felhasznált izotóptól, 
stb. függenek, illetve arányosak.

Igen fontos követelmény, hogy a sugárzó 
anyagokkal az egészségvédelmi és biztonsági 
előírásoknak megfelelően bánjunk. Külön ki
emelem az ellenőrzés (személyi és tárgyi) fon
tosságát. Művelet közben és utána mind a 
résztvevő személyeken, mint a berendezés' 
és geofizikai eszközökön szennyezettségi vizs
gálatokat kell végezni, melynek a művelet 
befejezésekor miég az öblítőfolyadék csatorná
jára és a szívógödörre is ki kell, hogy terjed
jen.

Ez utóbbiak miatt több figyelmet, és fe
gyelmet igényel a módszer, de hatékonysága, 
biztossága, gyorsasága miatt gazdaságos.

A földtani kutatás fogalmának és fázisainak kérdései
írta: Barabás Antal

A  II. 5 éves terv eredményeinek értékelé
se néhány olyan problémát vetett fel, melyek 
megvitatása és egységes szempontok szerinti 
rendezése szükséges.

Ezek közül a legfontosabb a földtani kuta
tás és az egyes kutatási fázisok fogalmának 
tisztázása. A  kutatásmódszertani elvek és fo
galmak még ma sem kristályosodtak ki telje
sen, még ma is sok a felfogásbeli és az értel
mezésbeli különbség. Geológus társadalmunk 
a kutatási folyamatokat — sokszor egy nyers
anyagon belül is — nem egyöntetűen ítéli meg.

A kutatás nem feltétlenül a földtan tárgy
körébe tartozó tevékenység, ennél tágabb ér
telmű. Magában foglalja általában mindazt a 
tevékenységet, melyet abból a célból folyta
tunk, hogy ismereteinket bővítsük, tehát kiter
jed az emberi élet valamennyi területére. Esz
köze is a legkülönbözőbb lehet.

A  külföldi szakirodalom (szovjet, angol) 
különbséget is tesz a földtani és a laboratóriu
mi módszerekkel végzett kutatás fogalma kö
zött.

A kutatás mellett jelzőként használt föld
tani szó összefoglaló értelmű, a legtöbb eset
ben beleértjük a geofizikai, geokémiai stb. ku
tatást is.

Kertai György elnöki megnyitójában a 
Magyarhoni Földtani Társulat 1966. III. 23—i 
közgyűlésén a tágabb értelmű földtani tudo
mány megjelölésére a geonómia kifejezést hasz
nálta.

A tudományos tevékenység és a társadal
mi szükséglet között szoros összhangnak kell 
lenni. Különbséget kell tenni 
— a társadalmi fejlődés alapjait befolyásoló, 

az egész népgazdaságot érintő, országos 
szintű;
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— az egyes iparágak fejlesztését szolgáló, fő
hatósági szintű;

— a részfeladatok megoldására irányuló, ku
tatóhelyi szintű

problémák között.
A  tudományos kutatásban ugyancsak 3 

fokozat különböztethető meg:
— alap-,
— alkalmazott és
—  fejlesztő kutatás.

A földtan területén alapkutatással általá
ban az MTA és az egyetemi intézetek, tanszé
kek foglalkoznak. Alkalmazott kutatást az ipar
ági kutató intézetek (MÁFI, ELGI, BKI, SZIK
KI, VITUKI stb.), a fejlesztő kutatást pedig 
az ipari tevékenységet folytató intézmények 
végzik.

Földtani alapkutatáson általában a tudo
mány fejlesztését szolgáló vizsgálatokat és a 
távlati fejlesztést megalapozó kutatást értjük.

Az alkalmazott földtani kutatásnak az ás
ványi nyersanyagbázis fejlesztésére vonatkozó 
feladatokat kell megoldania.

A  fejlesztő kutatásnak az adott nyers
anyagra vonatkozó ismeretek (adatok) bővíté
sét kell biztosítania.

II.

A  tudomány és a gyakorlat között ma még 
a földtan területén sem kielégítő a kapcsolat, 
a gyakorlati kutatás egyes folyamatait, sza
kaszait, az abban dolgozó valamennyi szakem
ber sem ismeri pontosan, azokat egymástól 
legtöbbször nem tudja elhatárolni, pedig az 
ásványi nyersanyag-készletek megbízható ki
mutatása ezt feltétlenül .megkívánja.

Ellenkező esetben hiányos, vagy túlkuta- 
tás és ennek megfelelően elégtelen, vagy több
letráfordítás keletkezhet.

Az sem eléggé tisztázott, hogy az egyes 
kutatási fázisokba milyen ismeretességű kész
letek sorolhatók. Jellemzésül csupán néhány 
esetet említünk meg az 1966. I. 1-i országos 
ásvány vagyonmérlegből.

A  nógrádi barnakőszén medence Alkot
mány III. bányája a felderítő kutatás alatti 
területek közé tartozik, holott majdnem teljes 
kimutatott készlete magas (B) kategóriában 
van. Ezen az előforduláson — amennyiben az 
ismeretességi fok megállapítása megalapozott 
volt, — már a részletes kutatás is befejezett
nek nyilvánítható.

Az ózdi szénbányák fedémesi előfordulá
sa készletének közel 70%-a a Ci kategóriában 
van, mégis csak a felderítő kutatás alatti te
rületek között szerepel. A  kategorizálás alap
ján az előzetes kutatás alatti területek csoport
jában volna a helye.

A  sátoraljaújhelyi trasszt jelenlegi megku- 
tatottsága miatt a felderítő csoportból az előze
tes kutatás alatti területek közé kellene helyez
ni. A  nyersanyag minősége azonban még nagy
vonalakban sem tisztázott. Ebben az esetben 
tehát inkább a kimutatott B és Ci minősítésű 
készletek hitelességének megállapítása szorul 
felülvizsgálatra.

A  teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, 
hogy egyik-másik előfordulás esetében a ka
tegorizálást a kutatófúrások egyenlőtlen tele
pítése is befolyásolhatta. Megjegyezzük még, 
hogy az ércbányászatban, az építőiparban, de 
a legtöbb ásványbányászati nyersanyagnál sem 
különítik el egymástól az egyes kutatási sza
kaszokat, ami sem kutatásmetodikai, sem gaz
dasági szempontból nem helyeselhető.

Az elmondottakból azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy a kutatásokban a fokoza
tosság elve nem érvényesül kellően. Ez pedig 
— a szubjektív elemeken kívül — egyes nyers
anyagoknál a fázisokra történő felosztás hiá
nyával, az alapelvek tisztázatlan, nem egyér
telmű voltával függ össze.

A  rendezés érdekében célszerűnek látszik 
a különböző utasításokban, hazai szakirodalom
ban szereplő felfogásokat áttekinteni.

III.

A  földtani kutatás általános irányelveit 
(fontossági sorrend, koncentráltság, komplexi
tás, fokozatosság, gazdaságosság) a Gazdasági 
Bizottság 10.210/1961. sz. felhatalmazása alap
ján a 34/1961. okt. 24. sz. országos érvényű 
átdolgozott utasítás tartalmazza (1).

A  fokozatosság, vagy ahogyan az emlí
tett utasítás rögzíti, az ütemezés elve a kuta
tások végső célját az ipari tervezésre alkalmas 
részletesen megkutatott területek biztosításá
ban jelöli meg.

Ennek érdekében a kutatásokat 4 csoport
ra (fázisra) osztja:

— földtani alapkutatások
— felderítő kutatások
— előzetes kutatások
— részletes kutatások.
Az egyes kutatási fokozatok meghatározá

sát az alábbiak szerint adja:

1. A földtani alapkutatás célja az általános 
földtani és geofizikai tájékozódás. A  tudomány 
általános fejlődését, elvi, elméleti és módszer
tani kérdések megoldását elősegítő tevékeny
ség.

2. A felderítő kutatás feladata az ipar táv
lati ásványi nyersanyagellátása kérdéseinek 
tisztázása.
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3. Előzetes kutatáson a nyersanyag nagy
vonalú megismertetését célzó munkálatokat ér
ti.

4. A részletes kutatások feladata pedig a 
legkedvezőbb nyersanyag adottságokkal ren
delkező területek olyan mértékű megkutatása, 
hogy az a nyersanyag felhasználási lehetőségei
nek sokoldalú tisztázását, a bányászati telepí
tési, termelési tervek megalapozott elkészítését 
biztosítsa.

Az irányelvek tulajdonképpen feladatok
ról, elérendő célokról tesznek említést.

Az általános irányelvek figyelembevételé
vel több rendelet is megjelent, amelyek vala
milyen szempontból foglalkoznak a fokozatos
ság kérdésével, de olyan előírás, mely egysége
sen és véglegesen rögzítené, hogy az egyes ku
tatási fázisok alatt mit kell érteni, vagyis mit 
nevezünk alap-, felderítő' stb. fázisnak, ezideig 
még nem jelent meg.

Az 1959. XII. 15-én A kutatófúrások cso
portosításáról) kiadott utasítás (2): távlati ku
tatófúrásoknak tekinti azokat a fúrásokat, ame
lyek valamely eddig ismeretlen terület általá
nos földtani, r-étegtani és szerkezeti problémá
jának megismerését célozzák anélkül, hogy a 
fúrásoktól azonnali, gyakorlatilag hasznosítható 
ásványi nyersanyagok remélhetek lennének.

Felderítő kutatófúrásnak tekinti azokon a 
területeken végzendő fúrásokat, ahol földtani 
térképezés, ill. geofizikai mérések, esetleg táv
lati kutatófúrások alapján ásványi nyersanyag 
előfordulások remélhetők.

Előzetes kutatófúrásoknak tartja azokat a 
fúrásokat, amelyeket eredményes felderítő ku
tatófúrásokkal megkutatott területen végeznek.

Részletes kutatófúrások pedig azok, melyek 
előzetesen megkutatott előfordulásokon mélyül
nek.

Az éves készletmérleg összeállítására vo
natkozó előírás szerint (3):

Felderítő kutatás alatti területek mindazok 
az előfordulások, amelyeken a földtani térké
pező és geofizikai vizsgálatok befejezést nyer
tek, és amelyeken a nyersanyag jelenléte ku
tatólétesítményekkel megállapítást nyert.

Előzetes kutatás alatti területek mindazok 
az előfordulások, melyeken a felderítő kutatási 
fázis már befejezést nyert és az előzetes kuta
tási fázis folyamatban van, vagy befejeződött.

Részletes kutatás alatti területek mindazok 
az előfordulások, melyek a tárgyi évben rész
letes kutatás alatt voltak, azonban a készletek 
ismeretességi foka még nem éri el a bányák 
telepítésének helyes megtervezéséhez szüksé
ges mértéket, vagy a részletes kutatás már be
fejeződött, de az elvégzett készletszámítást az 
OÁB még nem hagyta jóvá.

A  kutatások során a legtöbb problémát az 
egyes fokozatok (fázisok) elválasztása okozza.

Különösen a felderítő, távlati, ill. alapkutatás 
elhatárolása megoldatlan. Itt még a fogalmak 
sem tisztázottak. A  gyakorlati életben a leg
többször a felderítő és távlati, vagy a távlati és 
alapkutatás alatt ugyanazt értjük.

Hasonló a helyzet a részletes, a termelési 
és az utólagos kutatással is.

IV.

Benkő Ferenc a fokozatosság elvéről azt 
vallja, hogy a folyamatos megközelítés során 
tulajdonképpen minden egyes új kutatólétesít
mény telepítése szinte ríj kutatási fázisnak te
kinthető, s így az előfordulások kutatását szám
talan, egymás után következő fázisra lehetne 
osztani (4). A  kutatásokat azonban az általános 
gyakorlat, a „szokás” alapján négy csoportba 
javasolja sorolni: ;

— felderítő
— előzetes
— részletes
— termelési kutatás.

A felderítő kutatást elsősorban felszíni 
munkának tekinti. Célja az előfordulás ipari 
típusának és méretének meghatározása, vagyis 
az előfordulás első, igen közelítő ipari értéke
lése. Ebbe a fázisba építette be — amit a föld
tani kutatás irányelvei még elkülönítenek — 
az alapkutatást, amikor azt írja, hogy ennek a 
kutatási fázisnak első szakasza az előzetes fel
derítés, amelyet alapkutatás néven szoktunk 
jelölni, célja a nyersanyag előfordulási lehe
tőségek kimutatása. Második szakasza pedig a 
lehetőségek konkretizálása, a részletes felderí
tés.

Az előzetes kutatástól az előfordulás teljes 
készletének közelítő meghatározását és annak 
ipari értékelését várja.

A részletes kutatás — szerinte — megha
tározza a telep alakját, a különböző nyers- 
anyagfajták és ipari típusuk eloszlását, minő
ségét, a technológiai feldolgozás módszerét, a 
hidrogeológiai és mérnökgeológiai viszonyokat. 
Adatokat szolgáltat az előfordulás művelési 
tervének összeállításához is.

Termelési kutatás alatt az előfordulás ope
ratív termelési terveinek elkészítéséhez szük
séges adatok megszerzését érti.

Benkő F. a földtani kutatás általános irány
elveiben rögzített felosztástól annyiben tér el, 
hogy az alapkutatást beépíti a felderítő kuta
tásba. Szerinte tehát a felderítő fázis alapkuta
tásból és részletes felderítésből áll.

A  felderítő és az alapkutatás összevonása 
gyakorlati szempontból nem a legmegfelelőbb. 
A  gyakorlati munkát az segítené elő, ha 
a felderítést a megelőző előkészítő munkától 
egyértelműen elválaszthatnánk. A  tévedések el
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kerülése végett leszögezzük, hogy az előkészítés 
fogalma alatt ezúttal teljes kutatási fázist ér
tünk és nem azon belüli szakaszt.

Ezzel a szóval kívánnánk jelölni mindazt 
a tevékenységet, amely ahhoz szükséges, hogy 
a földtani vizsgálatok alapján feltételezett ás
ványi nyersanyag D kategóriába legyen so
rolható.

Az előkészítés tehát olyan gyűjtőfogalom 
lenne, mely felölelné mindazt, amit alap-, táv
lati- vagy perspektivikus kutatás alatt eddig 
értettünk.

Az egyes nyersanyag előfordulások meg
felelő kutatási fázisba való besorolását nagyon 
megkönnyíthetnénk, ha azt is rögzítenénk, hogy 
az egyes fázisokhoz általában milyen ismere- 
tességű készletek tartoznak. Véleményünk sze
rint:

az előkészítő kutatáshoz általában a D (ki
vételesen C2);
a felderítő kutatáshoz kizárólagosan a Cr, 
az előzetes kutatáshoz Ci és C2; 
a részletes kutatáshoz uralkodóan a B és 
Ci, ill. meghatározott mennyiségű C2; 
a termelési kutatáshoz pedig — az alacso
nyabb ismeretességű készletek meghatá
rozott aránya mellett — döntően az A 
kategóriájú készletek tartozhatnának.
A felderítő kutatással — megítélésünk sze

rint — elvileg Ca-nél magasabb ismeretességű 
készlet nem mutatható ki. A gyakorlatban 
azonban — pl. egyenlőtlen kutatás esetén — 
előfordulhat kutatásmetodikai hiba, amely ki
vételes és így elhanyagolható.

Az előzetes fázist a kutatás legfontosabb 
szakaszának tartjuk. Itt dől el az előfordulás 
ipari értéke, a legoptimálisabb terület kiválasz
tásának kérdése, s ennek megfelelőien a nagy 
volumenű és költségigényes részletes kutatás 
sorsa.

Ahhoz, hogy ezekben a kérdésekben egy
értelműen állást foglalhassunk, feltétlenül szük
séges az előzetes kutatás alá vont terület egé
szét a Ci kategóriának megfelelően megismerni.

Elvileg tehát a kimutatható összes készlet 
Ci kategóriájú. A  tapasztalat rendszerint azt 
mutatja, hogy egyes (főleg peremi) részek ala
csonyabb megkutatottságúak.

A  részletes kutatásnál az A, de különö
sen a B és Ci készletek egymáshoz való 
viszonyának vizsgálata a bányatelepítéshez 
szükséges készletkategória arányok megállapí
tása keretébe tartozik. Ezúttal csak annyit kí
vánunk megjegyezni, hogy az A'kategóriájú 
készletek kimutatása egyre inkább a termelési 
kutatásra hárul. A  legtöbb nyersanyagnál, így 
pl. a bauxitnál már B-nél magasabb ismeretes
ségű készletet mélyfúrással alig mutatnak ki.

Ezt a ma már egyre általánosabbá váló 
gyakorlatot valamennyi nyersanyagra vonatko - 
zóan alkalmazhatnánk.

Felvetődik az a gondolat is, hogy ebben az 
állapotban következetesen ragaszkodjunk-e -a 
szabályos hálózathoz. Jogosultnak látszik 
ugyanis az a kérdés, hogy a fúrópontok tele
pítése a tervező igényének megfelelően történ
jék.

Természetesen ezek az egyedi kutatási igé
nyek az előfordulásra előírt általános feltárási 
pöhtsűrűség fellazításához vezethetnek.

A termelési kutatásnál a legfontosabb fel
adat az operatív termelési tervek elkészítésé
hez szükséges A kategóriájú készletek kimu
tatása, ill. az OÁB által jóváhagyott készlet
arányok szinten tartása.

V.

A földtani kutatás és fő tevékenységeinek 
fogalmi meghatározásait Varjú Gyula (5) a kö
vetkezőkben foglalja össze:

Földtani kutatásnak azt a tevékenységet 
nevezi, mely a földkéreg anyagi, szerkezeti és 
fejlődéstörténeti megismerését, valamint a föld
kéregben előforduló hasznosítható ásványi 
nyersanyagok felfedezését és feltárását célozza.

A  földtani kutatást alap- és alkalmazott 
részre osztja fel. Megfogalmazása szerint az 
alapkutatás a földkéreg anyagi, szerkezeti és 
fejlődéstörténeti megismerése útján a földtani 
tudományos törvények felismerését célozza.

Alkalmazott kutatásnak pedig azt a tevé
kenységet nevezi, mely a földkéreg bizonyos 
részének anyagi és szerkezeti megismerésével, 
vagy a földkéregben előforduló hasznosítható 
anyagok felismerésével és feltárásával annak 
felhasználását elősegítve, gyakorlati célt szol
gál.

Az alkalmazott földtani nyersanyagkuta
tást négy

— felderítő
— előzetes
— részletes és
— utólagos fázisra osztja.

Felderítő ásványi nyersanyagkutatásnak 
azt a tevékenységet nevezi, mely egyrészt még 
nem ismert területen, vagy földtani szintben 
új hasznosításra reményteljes nyersanyag, 
vagy lelőhely felfedezését, másrészt ismert in
dikációk földtani, teleptani helyzetének, korá
nak, genetikai típusának, hidrogeológiai viszo
nyainak, valamint a várható ásványvagyon 
nagyságrendjének megismerésére irányul.

Előzetes ásványi nyersanyagkutatás alatt a 
telep és a földtani környezet olyan pontosságú 
megismerését érti, melynek alapján a bánya- 
telepítés gazdasági indokoltsága megállapítható, 
és a műszaki előtervek (tanulmányok) kidolgo
zása elvégezhető.
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A részletes ásványi nyersanyagkutatás cél
ja — szerinte — olyan mérvű földtani isme
retek szerzése, mely lehetővé teszi a bányater
vezés korszerű és minden konkrét, hivatalosan 
elfogadott kívánságot kielégítő elvégzését, va
lamint fejtési és pénzügyi tervek készítését.

Utólagos nyersanyagkutatás a részletes ku
tatás esetleges kiegészítése olyan mértékben, 
hogy a hiányok pótlásával pontos fejtési és 
pénzügyi tervek legyenek készíthetők.

Varjú Gyula az elméleti (a földkéreg anya
gi megismerésére irányuló, ill. a földkéreg tu
dományos törvényeit felismerő) és a gyakorlati 
(a hasznosítható ásványi nyersanyag megisme
résére irányuló és annak kitermelési lehetősé
gét eldöntő) kutatás között éles különbséget 
tesz.

Az alapkutatás helyzetének megítélése és 
tartalmának meghatározása tekintetében felfo
gásbeli különbség van Benkő Ferenc és Varjú 
Gyula nézetei között. Az előbbi a felderítő, az 
utóbbi az azt megelőző kutatás részének tekin
ti az alapkutatást.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a 
szilárd halmazállapotú nyersanyagkutatás vég
leges rendje nem alakult ki. Még kevésbé meg
oldott a kőolaj és földgáz kutatással való egy
ségesítése. j

VI.

Az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt az 
egyes fúrásokat, ill. előfordulásokat az aláb
biak szerint csoportosítja (6):

I. A fúrások osztályozása
A) Előkutatás (előkészítő fúrások)

1. Földtani alapfúrás
2. Földtani paraméter fúrás
3. Szerkezetkutató fúrás

Az előkészítő fúrások megerősítik a D_> 
kategóriájú készletet, vagy a D> kategóriájú 
szénhidrogén készletből Di (vagy C2) kategóriá
jú készletet fejleszthetnek.

B) Kutatás
1. Felderítő kutatófúrás
Ebbe a kategóriába tartoznak a kutatófú

rások a szénhidrogén előfordulás megtalálásáig. 
A Di (vagy C2) kategóriájú szénhidrogén kész
letet Ci kategóriájúvá fejleszti.

A  felderítő fúrás egyik fajtája az új szint
kutatófúrás, amely a már ismert telepek alatt 
vagy felett új szénhidrogén telepeket kutat.

2. Továbbfejlesztő kutatófúrás

A szénhidrogén telepek kiterjedését ku
tatja. A C kategóriájú szénhidrogén készletet 
B kategóriájúvá fejleszti.

A  továbbfejlesztő fúrás egyik fajtája a 
körülhatároló fúrás, amely a szénhidrogén tele
pek és ezek fázishatárainak megállapításává] 
a B kategóriájú készletet A2 kategóriájúvá fej
leszti.

A  belső utasítás a továbbiakban a terme
lő és segédfúrásokkal foglalkozik.

II. Az előfordulások osztályozása

A kőolaj- és földgázkészletek nyilvántar
tására és évi készletmérlegek összeállítására 
kiadott (11/62 sz.) utasítás "(7) az egyes előfor
dulásokat egy-egy nagyobb földtani vagy te
rületi egységen belül kutatás alatt álló, ill. 
egyéb területre osztja.

1. Kutatás alatt álló területnek: kell tekin
teni azt az előfordulást, ahol felderítő, tovább
fejlesztő, vagy egyéb kutatási tevékenység 
folyt.

2. Egyéb területek közé tartoznak azok az 
előfordulások, ahol az adott időpontban sem 
termelési, sem kutatási tevékenység nem volt.

Az idézett utasítások és szakdolgozatok 
alapján megállapíthatjuk, hogy a szilárd és nem 
szilárd ásványi nyersanyagok nevezéktanában 
sok az egyező vonás, de a szénhidrogénkutatás 
sajátságos helyzete miatt eltérések is vannak, 
amelyek azonban nem áthidalhatatlanok egy 
közös alap megteremtése érdekében. Fejlettebb 
nek mondható az OKGT utasítás, mivel

a) az egyes fázisoknál rögzíti, hogy milyen 
kategóriájú készletet tartalmazhatnak,

b) bevezeti a termelési kutatás fogalmát, 
amely a többi nyersanyagra vonatkozóan ren
deletben még nincs szabályozva,

c) egyértelműen elhatárolja a felderítő fá
zist megelőző, előkészítő kutatást a felderítő 
kutatástól.

Az „érdekek” összehangolásánál, az egysé
ges nevezéktan kialakításánál a legfőbb nehéz
séget az eltérő készletkategóriák (Ai, A2, B, Ci, 
C2 stb) jelentik. Az egységesítés lehetőségeit 
külön tanulmányban célszerű megvizsgálni.

V I I .

A rendelkezésre álló (irodalmi) anyag átte
kintése után a földtani kutatás és fokozatainak 
valamennyi nyersanyagra egyaránt érvényes 
fogalmi meghatározásait, azok egységes értel
mezése és következetes alkalmazása érdekében, 
az alábbiakban kíséreljük meg összefoglalni:

1. A földtani kutatás tudományosan meg
alapozott, korszerű elméleti és gyakorlati mód
szerekkel közvetett, vagy közvetlen úton vizs
gálja a földkéreg anyagát és szerkezetét a ben
ne rejlő, hasznosítható ásványi nyersanyagok 
feltárása érdekében.

2. A földtani alapkutatás a tudományág 
általános fejlődését, elvi és módszertani kérdé
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sek megoldását elősegítő tevékenység, mely a 
földtani törvényszerűségek felismerésével, azok 
szintézisével hasznosítható ásványi nyersanya
gok meglétének lehetős gére is utalhat.

3. Az előkészítő földtani kutatás ásványi 
nyersanyagelőfordulási lehetőségek közvetlen 
kimutatására, azok felfedezésére irányuló te
vékenység, amely az alapkutatás során vég
zett vizsgálatok eredményeként feltételezett 
ásványi nyersanyagok D (kivételesen C2) kate
góriában történő kimutatását teszi lehetővé.

4. A felderítő kutatás az előkészítő kutatás 
alapján kijelölt területen, vagy szintben a fel
tételezett (reménybeli) hasznosítható ásványi 
nyersanyagok jelenlétének tényleges megálla
pítására irányul. A  C2 kategóriában megismert 
készletek távlati tervek készítésére alkalmasak.

5. A fejlesztő (előzetes) kutatás hasznosít
ható ás ’ányi nyersanyag jellemzőit, kiterjedé
sét, ipari értékét, bányaműszaki, hidrogeológiai 
viszonyait olyan mértékben tisztázza, hogy 
azok alapján a terület teljes egészén, vagy an
nak egy részén a további kutatások megter- 
vezhetősége egyértelműen eldönthető.

A  kimutatott készletek alacsony (Ci és C2) 
ismeretessége programtanulmányok elkészíté
sét teszi lehetővé.

6. A részletes kutatás a hasznosítható ás
ványi nyersanyag alakjáról, kiterjedéséről, mi

nőségének ipari fajták szerinti megoszlásáról, 
vízföldtani és bányaműszaki viszonyairól stb. 
olyan pontosságú adatokat szolgáltat, amelyek 
alapján a műszaki tervek elkészíthetők és a 
beruházási költségek meghatározhatók. A  k i
mutatott készletek egy részének, mely a ter
melés megindításához, ill annak általában 5 
éven keresztül történő folyamatos biztosítá
sához szükséges, — külön meghatározott kivé
telektől eltekintve, — a B kategória követel
ményeit kell kielégítenie.

7. A termelési kutatás a bányászatilag fel
tárt előforduláson az operatív termelési tervek 
elkészítését,
— kiegészítő földtani, tetíhnológiai, stb adatok 

szerzését és
— a bánya zavartalan üzemeléséhez szükséges 

készletarányok folyamatosságát biztosítja.
8. Az utólagos kutatás a részletes kutatás

nak a termelés időszakában történő pótlása.
*

A különböző utasításokból, tervezetekből 
és tanulmányokból többé-kevésbé ismert fo
galmak leközlésével és értékelésével, remél
jük sikerült olyan vitaanyagot összeállítani, 
melynek eredményeként . kialakítható lesz a 
földtani kutatás nevezéktanával kapcsolatos 
végleges álláspont.
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