
Az OFKFV felkészülése az V. ötéves 
tervidőszak földtani kutatási 
feladatainak ellátására

S O M S S I C H  L Á S Z L Ó N É

Elöljáróban megemlítem, hogy vállalatunk 
fúrási kapacitásának (1975-ben) 65—70% -a kő
szénkutatás, vagy valam ilyen form ában a szén
bányászattal kapcsolatos tevékenység, azonban 
felkészültségünk ennél lényegesen szélesebb 
körű, és így a m ost induló tervciklusra általá
ban szilárd-ásványi nyersanyagkutatásra készü
lünk.

Az ankét m unkája, tém aköre feleslegessé teszi 
,hogy a vállalatunkat kedvezőtlenül érintő előző 
tervciklusról ezen a helyen számot adjunk, 
az azonban ide kívánkozik, hogy 1974— 1975-től 
kezdve világosan lá tjuk  a földtani kutatásra 
váró, megnövekedett feladatokat — és bevall
juk, nagy örömmel tö ltö tt el bennünket, hogy a 
„felesleges, ill. átkoordinálásra” váró szakma 
helyett, népgazdasági szinten is hasznos, szük
séges tevékenységet kell végeznünk.

Az V. ötéves tervciklusra az intenzívebb fel
készülést az MSZMP GPB 1975. II. 20-i ülésén 
hozott határozatok indították el.

— A népgazdaság nyersanyag-szükségletének 
biztosítása érdekében a geológiai feltárás és 
hasznosítás gyorsítása gazdasági növekedé
sünk egyik fontos feltétele. A nyersanyagok 
világpiaci árának emelkedése következtében 
ásványi nyersanyagvagyonunkat m axim áli
san célszerű igénybe venni.

— A geológiai kutatás volum enének növelése 
m ellett javítani kell a kutatási tevékenység 
hatékonyságát. Törekedni kell a rendelkezés
re álló erőforrások koncentráltabb felhaszná
lására.

Hazai nyersanyaghelyzetünk újraértékelését, 
az MSZMP XI. kongresszusára készülve, ism ét 
m egfigyelhettük; a program nyilatkozat szerint:

„. . . a hazai szén- és lignitbázison új nagy- 
kapacitású erőm űveket létesítünk. Hasznosít
juk  réz-, ásvány- és szénhidrogén-vagyonún
kat, egyéb term észeti k incse inket. .  .”

Majd a XI. kongresszus határozatai között ol
vastuk:

„Az V. ötéves terv  időszakában — figye
lem m el a hazai és nemzetközi lehetőségekre 
— tovább korszerűsítjük az energiaszerkeze
tet, fo lytatjuk a földgázprogram végrehaj
tását, növeljük a szén felhasználását, külö
nösen a villamosenergia előállításában.
A nyersanyagok, az energiahordozók növek
vő felhsználása és a nehezebb beszerzési fel
tételek m iatt, fokozott gondot kell fordítani 
a szén vagyon — teljesebb, jobb, gazdaságo
sabb kiaknázására. Az ország term észeti

kincseinek, valam int nyersanyagainak hasz
nosítása átfogó intézkedéseket kíván.”

E határozatok megfogalmazása után, rövid idő 
elteltével m egism erkedtünk az országgyűlés 
által törvényerőre emelt V. ötéves tervvel, 
am elynek m értéktartó, de határozott célkitűzé
sei között a nyersanyagkutatás tennivalói is 
szerepelnek.

V állalatunk m inden dolgozója előtt ismert, 
hogy az V. ötéves tervben kapacitásunkat meg
haladó volum enű földtani ku tatásra van nép
gazdaságunknak szüksége.

Vállalatvezetőségünk összességében ismeri a 
KFH V. ötéves tervelőirányzatát, azonban azok
hoz a konkrét intézkedésekhez, am elyek a vál
la la t eredm ényes m űködését kell, hogy bizto
sítsák, ez nem elég részletes.

V állalatunk feladata a baux it és urán  kivé
telével valam ennyi hasznosítható szilárd ásvá
nyi nyersanyag kutatása tervezéstől a kivite
lezésig, illetve értékelésig bezárólag. Ezt a fel
adato t a vállalat az alapítás idején, tehát 1965 
—1967 időszakában viszonylag korszerű állóesz
köz-parkkal, szakképzett és elegendő fúrási 
m unkáslétszám m al és a feladat ellátásához 
szükséges műszaki, geológus és geofizikus szak
gárdával lá tta  el. A IV. ötéves terv  időszakában 
a vállalat fejlődése megakadt, a földtani kuta
tási igények zuhanásszerű csökkenése m iatt a 
term elés visszaesett, ennek következtében saját 
erőből bért fejleszteni nem  tudtunk, az elavuló 
eszközöket pótolni nem állt módunkban, fúrási 
szakem bereink sorra kiléptek.

A célkitűzések m egvalósítása érdekében az 
alábbi legfontosabb teendőket határozzuk meg.

I. A  m űszaki bázis rekonstrukciója

V állalatunk az V. ötéves terv  időszakában 
156 millió F t-o t kíván beruházni, ebből 96 mil
lió F t a földtani kutatás rekonstrukciójára szánt 
központi ju ttatás, am elyet 1976/78. időszakában 
kívánunk felhasználni, ugyanezen időszakban 
25 millió F t-o t kívánunk beruházni kiegészítő, 
valam int szociális létesítm ényekre, a tervidő
szak végén sajá t forrásból 35 millió F t-o t kívá
nunk fordítani további fejlesztésekre, ill. mo
dernizálásra.

Tervünk megalapozottsága nagym értékben a 
rekonstrukciós program  végrehajtásától függ, s 
ezen belül is a  fúróberendezések szállítási ha
táridejétől.

41 db fúróberendezésből ezideig 1976. évre 
4 db, 1977. évre 10 db van visszaigazolva, míg 
a  szükséglet gerincét képező berendezésállo
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m ány — 27 db — visszaigazolása még nem 
tö rtén t meg.

Hangsúlyozzuk tehát, ha 1978. évtől nem  si
kerül m unkábaállítani a rekonstrukciós prog
ram ban szereplő fúróberendezéseket, akkor ir
reálissá válik a betervezett term elékenység — és 
kapacitásnövekedés, — tehá t elm arad a nyere
ségnövekedés és a bérfejlesztés is.

Elgondolásunk szerint az ötéves terv  első két 
évében kerül sor fúrógépparkunk és ezen belül 
m agfúrógép-parkunk rekonstrukciójára. Ennek 
jelentős részét a rendelkezésre álló állami tá 
mogatásból finanszírozzuk, s m inthogy belföldi 
m agfúrógépgyártás nincs, im port ú tján  valósít
juk  meg.

Az elektromos, ill. hidraulikus hajtásra  való 
törekvés lehetővé teszi a m űszerezettség k iter
jesztését, ezen át a biztonságosabb m unkavég
zést, a fúrási m űveletek magasabb technikai 
színvonalon történő végrehajtását. Csökkenti a 
zajártalm at, a környezetszennyeződést. Tág le
hetőséget biztosít az autom atizálásra és egyes 
m űveletek m echanizálására. Ily módon csök
kenti a nehéz fizikai m unka hányadát, valam int 
kedvező irányban befolyásolja az ún. nem  pro
duktív fúrási m űveletek időigényét.

Ugyancsak a term elékenység-növelés belső 
tartaléka, meglévő két korszerű m agfúrógépünk 
eredeti „W ire-line” technológiával való működ
tetése, m elyre az ehhez szükséges szerszámzat 
biztosításával nyílt lehetőség.

Technológiai vonatkozásban a korszerű, kis 
szelvényű lyukszerkeztetek alkalmazása nyú jt 
lehetőséget nagyobb fúrási sebességre, vagyis 
további teljesítm ény-növelésre, am ellett gazda
ságosabb m unkavégzésre is. (Ez utóbbi műszaki 
változás előre felhívja a figyelm et arra a szük
ségszerű tényre, hogy a kisebb m agátmérők 
függvényében a különböző anyagvizsgálati el
járásokat is időszerű lesz korszerűsíteni — a 
kisebb m ennyiségekre való tekintettel.)

Az elm ondottaknak megfelelően — figyelem 
mel a gépbeszerzés tervezett ütem ére — 1976- 
ban a bázishoz képest feszített, elsősorban tech
nológiai intézkedésekkel biztosítható teljesítm é
nyeket irányoztunk elő, 1977-ben pedig csak 
ennek szintentartására törekedhetünk.

1978-tól várható a m unkába állítandó új gé
pek teljesítm ény növelő hatása, am it. évről évre 
tervbe is vettünk, az ötéves terv  végéig növe
kedő tendenciával.

ö téves tervünk összeállítása során, a term e
lési volum enek kialakításakor azzal a kénysze
rű, de m indenképp m egvalósítandó feltételezés
sel éltünk, hogy 1978. során az állami támoga
tásból rendelt eszközeink teljes volumene beér
kezik és m unkába is állítható. V állalatunk ka
pacitása — a jelzett tám ogatás összege, vala
m int saját lehetőségeink együttes figyelembe
vételével — még ebben az esetben is alatta m a
rad az általunk ism ert kutatási igény m ennyi
ségének.

II. M unkaerőhelyzet — munkaerőgazdálkodás

A földtani kutatás évek óta csökkenő létszám 
m al dolgozik, egyszer és m indenkorra tudom á

sul kell vennünk azt a tényt, hogy nincs több 
m unkaerő, s különösen nincsen m unkaerő a 
fúrótornyok alá. M unkaerőgazdálkodásunk az 
V. ötéves terv  időszakában a következő irány
elvek szerint kell, hogy m űködjék:

— törekedni kell m indenképpen a fúrási lét
szám 1975. évi szinten tartására,

— a nem fizikai létszámon belül a műszaki 
és geológus létszám az 1975. évi szinten 
tartandó; az igazgatási és ügyviteli lét
számban csökkenést kell elérni.

A kialakult m unkaerőhelyzet nyilvánvaló kö
vetkezménye bérfejlesztési lehetőségeinknek, 
hiszen az átlagos bérem elkedést nem érjük  el, 
és így a term észeti, éghajlati viszonyoknak — 
az ism ert m unkakörülm ények között — k ite tt 
terepi dolgozók részére nincs vonzerő. (Különö
sen súlyos a helyzet, ha azt is figyelembe vesz- 
szük, hogy a belépők között sokkal kevesebb a 
fiatal, m int a leszámoltak között.)

A bér- és jövedelem politikai koncepciónak 
elő kell segíteni a munkaerőgazdálkodásban ér
vényesíteni kívánt intézkedéseket. A vállalati 
ötéves terv  24,6%-os bérfejlesztéssel számol. 
Ezen belül

— a fizikai dolgozók részére a tervidőszak 
a la tt 26,4%-os, a nem fizikai dolgozók ré
szére 18,3%-os bérfejlesztést kell bizto- 
biztosítani,

— a legnehezebb m unkafeltételekkel és a 
legmostohább m unkakörülm ények között 
a torony a la tt dolgozó fúrási munkások 
dolgoznak. Részükre a fizikai dolgozók 
bérkeretén  belül kiem elt bérfejlesztést 
kell biztosítani az alábbiak szerint:

— 1976., 1977. és 1978. években évenként az 
alapbér 5% -ával meg kell emelni a terep
pótlékot, úgy, hogy 1978. I. 1-től a torony 
a la tt dolgozó fúrási m unkások tereppót
léka 25% -ra emelkedjen,

— 1979. és 1980. években a fúrási m unká
sok prém ium át évenként az alapbér 5% - 
ával kell megemelni,

— a tereppótlék és prém ium  növelése után 
fennm aradó bérfejlesztést egyenletesen 
kell a fúrási és nem fúrási m unkások kö
zött felosztani.

Az ötéves tervünkben szereplő bérfejlesztési 
elgondolás az érvényes rendeleteken és határo
zatokon alapul, azonban nem jelent változást a 
földtani apparátus bérének „országos utolsó” 
helyezésén.

III. Földtani felkészülésünk az V. ötéves terv
ciklusra

V állalatunk különös adottsága, hogy komplex 
földtani ku tatást képes végezni. Ez a komple
xitás azt jelenti, hogy vállalati kereteken belül, 
földtani alaptevékenységet, geofizikai m érése
ket és értékelést, a pontosabb megismerés érde
kében laboratórium i anyagvizsgálatokat tudunk 
végezni és m indezt a tevékenységet összefog
lalóan értékelni is képesek vagyunk. Azonban
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amíg a m élyfúrásokat kivitelező társvállalatok 
valam ely bányászati term ék term elésének ku
tatását végzik és készítik elő, sokszor saját for
rásból, az OFKFV fenti komplex tevékenységét 
figyelembe véve, különféle nyersanyagok kuta
tására is felkészült, de végülis csak azt végzi, 
am it tőle megrendelnek.

A m egrendelések közül, a tágabb értelm ű 
földtani kutatás tárgykörébe tartozó m unkák 
közül ki kellene választani a gazdaságos, a tele- 
pítettségünknek megfelelő m unkákat, azonban 
mi a népgazdasági érdekből fontos nyersanyag- 
kutatásokat végezzük, és ezekre is készülünk 
fel elsősorban.

A vállalati földtani apparátus „hárm as fel
adatot” lát el, ezek az alábbiak:

1. K utatási tervek, ill. kivitelezési földtani te r
vek elkészítésével, biztosítanunk kell a ku
tatási területeket, — a szellemi előkészíté
sen tú l — a fúrópontok kitűzéséig bezárólag.

2. A m élyfúrásos m unka m egindulásától, a te
repi mintafeldolgozás, a geofizikai mérésso
rozat elvégzését, m ajd ezek értelm ezett 
egyeztetése után, a végleges földtani doku
m entációt készítjük el. Különös jelentőséget 
tulajdonítunk a részletes és hiteles mak
roszkópos kőzetleírásnak, m ert m inden to
vábbi tevékenység alapját képezi. A terepi 
m unka végzése során biztosítjuk a külön
böző nyersanyagok vizsgálatra történő m in
tavételét, valam int az elemző laboratórium 
ba való irányítást is.

3. Az elvégzett m unkák jelentős részénél nem 
fejeződik be tevékenységünk az egyedi fú
ráspontok értékelésében; kialakítottuk az 
elm últ években a folyamatos fúrási kivite
lezés érdekében az ún. menetközi jelentése
ket, lerövidítve ezzel a kivitelezési időt.

Ezenkívül, ha nem is a kívánt mennyiségben, 
fázist lezáró összefoglaló jelentéseket is készí
tünk. A jelenlegi helyzet ism eretében valószí
nűsítjük, hogy egyre nagyobb szám ban az ér
dekéit iparágak szakembereivel együttműködve 
tud juk  csak a nagyobb jelentéseket elkészíteni.

Fentiek előrebocsátásával, az V. ötéves terv 
általunk ism ert legfontosabb feladatait, nyers
anyagonként, az alábbiakban látjuk.

K őszénkutatás:
A mecseki feketekőszén-kutatás a tervciklus

ban jelentős volumennel szerepéi, a te rü let ál
talunk  „jól ism ert” bonyolult földtani felépí
tése előre felhívja figyelmünket, a fúrástech
nológiai felkészülésen túl, e terü leten  jelentő
sebb földtani erők koncentrálásának szükséges
ségére is.

A dunántúli barnakőszén terü let kutatásában 
évek óta nagy kapacitással, koncentrált kutatás 
form ájában veszünk részt. így továbbra is te r
vezzük a Tatabányai-m edence részletes ku tatá
sában való részvéteit, m ajd az e térségben meg
ism ert Héreg—Tarján és Vértestolna környéki 
koszénvagyon feltárását is. A bányászat felada
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taihoz kapcsolódóan ism erjük, hogy Kolontár— 
Máj к—Bököd, Mór és M agyarpolány helységek 
m ellett tervezett kutatások az elkövetkezendő 
években feladatunkat fogják képezni.

A borsodi barnakőszén-m edencében a m ű
ködő bányaterületek mezőkapcsolás- és új terü 
let kutatásában egyaránt érdekeltek vagyunk, 
így a sajómercsei, mikófalvai, tervtárói, fekete- 
völgyi stb. kutatások fogják szakembereinket 
foglalkoztatni. A teljesség igénye nélkül em lít
jük  meg, hogy a nógrádi barnakőszén medence 
ménkesaknai rekonstrukciós kutatása m ellett 
a Tar—kányási terület, valam int a sámson- 
házai kutatás megkezdése lesz még ebben a 
tervciklusban kivitelezői feladatunk.

Az elm últ években viszonylag nagy inten
zitással m egkezdett lignitkutatásokat fo lytatjuk 
Nyugat-M agyarország és Észak-Magyarország 
néhány területén.

B auxitkutatás:

A Tatabánya környéki komplex kutatásokon 
kívül, valószínűnek tartjuk , hogy tervciklus 
közepére m egnövekedett fúrási kapacitásunk 
lehetővé fogja tenni a jelentős, népgazdaságilag 
fontos nyersanyagkutatásban egyéb területen  
való részvételünket is.

Érckutatás:

Miután az V. ötéves tervidőszak feladata, 
hogy a színesfémére terü letek  kategorizált és 
perspektivikus vagyonát feltárja, ill. továbbku
tassa, úgy tervezzük, hogy részt veszünk a 
recski, rudabányai, Börzsöny-hegységi és Ve- 
lencei-hegységi érckutatásokban.

Építőipari nyersanyagkutatás:
V állalatunk az elm últ években is rendszere

sen foglalkozott az e témakörhöz tartozó nyers
anyagok komplex kutatásával. így a most kez
dődő tervidőszak alatt tovább kívánjuk folytat
ni a kőipar, díszítőkőipar, cem entipari és egyéb 
vegyes ásványkutatási tevékenységünket.

Szót kellene ejtenünk az alap-, szerkezet- és 
térképező kutatásokról. Azonban a rendel
kezésünkre álló információk alapján csak azt 
ism erjük, hogy a D unántúli Középhegység, az 
Északi Középhegység területe, valam int az Al
föld speciális irányú kutatásaira kerül sor. De 
részleteiben (már ami a vállalati tervezéshez 
szükséges részleteket illeti) nem ism erjük eze
ket az igényeket és félő, hogy az elm últ évek 
gyakorlata folytatódik, am ikor erre a jövőt ala
pozó kutatási ágra, csak a m aradék kapacitás 
jut.

A fentiekben röviden vázolt tevékenységen 
kívül olyan talajm echanikai vagy hidrogeoló
giai jellegű m unkákat végzünk csak, amelyek 
volumenben nem jelentősek, de a vállalat spe
ciális felkészültségénél fogva az országban, ki
zárólag egyedül felkészült ezeknek kivitelezé
sére. (budapesti M etró-kutatások, egyes jelen
tős építm ények mélyalapozásához szükséges fú
rási m intaanyag szolgáltatása stb.)

A fenti m unkák elvégzéséhez szükséges tá r
gyi és személyi feltételekről az előzőekben m át



szóltunk. Engedjék meg, hogy a geológiai tevé
kenységet akadályozó néhány problém át is is
m ertessek:

1. A kutatások megkezdésének rövidebb-hosz- 
szabb földtani előkészítése van, és az amúgy 
is szűkös létszám helyzetet tovább rontjuk, 
ha az ún. sürgős m unkák indításához hely
zetképet, kutatási tervet készítettünk, m ajd 
ezeket az elfogadásuk előtt, vagy közben a 
m egváltozott sorrendiség m iatt „fiókba tesz- 
szük”.
Az ilyen munkavégzés — főleg, ha többször 
ismétlődik —, a fúró vállalati geológusnak 
sem jelent sikerélm ényt.

2. Azzal is számolnunk kell, hogy az ipari te r
melés szoros időrendet is diktál, így a fú rá
sok részére előkészített m unkaterületeken, 
a fúrópontokat, a vállalati ügyrend szerint, 
a geológusoknak idejében biztosítani kell.

3. Ahhoz, hogy tervszerű és szervezett m unkát 
tud junk  végezni, idejében szükség van a kö
vetkező év, ill. évekre az összes érin tett 
iparággal egyeztetett igénynek ism eretére.

4. A kutatásokat végző szakem bereink érzik 
(elég gyakran em lékeztetjük rá  őket) a ku
tatás felelősségét, azonban célszerűnek lá t
nánk, ha ezzel szoros összefüggésben állna 
anyagi érdekeltségük is.

A szorosan vett földtani apparátus felkészü
lésén túlm enően szükségesnek tartom , hogy 
geofizikai részlegünkről is tájékoztatást adjak, 
hiszen jelentős összeggel részesült az állami 
támogatás során kapott pénzösszegekből (11,5 
M Ft), vállalati beruházásból (3,8 M Ft) és fel
újításból (5,2 M Ft).

A tervezett rekonstrukció az elhasználódott 
berendezések és eszközök teljes lecserélését te
szi lehetővé, valam int jó alapokat és feltétele
ket terem t a további fejlesztéshez, új módsze
rek általános, üzemszerű bevezetésére.

Az eszközök beérkezése u tán  8—9 karotázs 
és 1—2 felszíni csoport m űködtetését biztosí

tani tudjuk. Karotázs kocsijainkat páncélká
bellal, gyorscsatlakozókkal, autom atikus kábel
vezérléssel kívánjuk üzem eltetni olyan szonda
parkkal, hogy lehetővé váljon a geofizikai mé
rések elvégzése a kisátm érőjű fúrásokban is.

A műszerkocsik fele nagy mélységkapaci
tású — 1500— 1600 m m ély szerkezetkutató fú
rások karotálására is alkalmas lesz.

Mivel a vállalat program ja különböző szi
lárd  ásványi nyersanyagok kutatásából tevődik 
össze, ez új, korszerű geofizikai módszerek és 
eljárások bevezetését teszi szükségessé, előtérbe 
helyezi a mérési komplexum további bővítését, 
„finom ítását” differenciált alkalmazását, külö
nös tek in tette l fekete és barnaszén, lignit, ba- 
ux it és különböző ércek kutatására.

A most következő 2—3 évben tervezzük az
— energia szelektív vizsgálatok,
— neutron-neutron szelvényezés,
— két szondahosszas (kompenzált gamma

gamma) módszer bevezetését, felkészülünk a 
gépi adatfeldolgozás és a terepi digitális adat- 
rögzítés bevezetésére, ill. a szükséges előfelté
telek m egterem tésére (személyi, tárgyi, szerve
zési stb).

M int a fentiekből kitűnik, geofizikai fejlesz
tésünk tervszerűen követi a fúrás műszaki fej
lesztését, azonban kérjük  a MÁELGI-t, hogy el
sősorban a különböző típusú szondák kifejlesz
tésénél idejében gondoljanak a kisátmérőjű 
fúrások m érési lehetőségének biztosítására is.

A teljességre törekvés igénye nélkül megem
lítjük, hogy vállalatunk Központi Anyagvizs
gáló Laboratórium a a folyam atban levő teljes 
m űszerpark-felújítás u tán  pontosabb, gyorsabb, 
nagyobb m ennyiségű anyagvizsgálat elvégzésére 
lesz képes, a fejlesztésről most e helyen nem is 
szólva. Laboratórium unknak a vállalati célokat 
szolgáló, értékelt vizsgálati eredm ényeken tú l
menően, a hazai földtani kutatást is segítenie 
kell.

Az V. ötéves tervre történő felkészülést is
m ertetve, még egyszer hangsúlyozom, hogy 
vállalatunk különböző nyersanyagok kutatására 
készült fel és csak ezek realizálása esetén vár
ható el- gazdaságos működése.
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