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Hazánkban jelenleg m integy 80 millió ton- 
na/év építőipari nyersanyagot term elünk és a 
távlati volumen 100-—120 millió t/év értékben 
adható meg. Mind a jelenleg, mind a jövőben 
az építőipari nyersanyagterm elés az ország leg
nagyobb bányászati szektorát képezi. A fejlesz
téseket megalapozó és a biztonságosabb — gaz
daságosabb bányaművelést elősegítő nyers
anyagkutatásra — területkisajátítási, term észet-, 
környezet- és vízvédelmi problémákkal tetézett 
— egyre fokozódó feladatok hárulnak.

Az építőipar ásványi nyersanyagainak kuta
tását és term elését általában igen egyszerű fel
adatként értékeltük. Ez a megítélés abból táp 
lálkozott, hogy

— ezek a nyersanyagok — különösen a tö
megigényeket jelentő kő és kavics — ha nem is 
egyenletesen, de nagy tömegben, szinte kime
ríthetetlen  mennyiségben találhatók,

— a felszíni és a felszínközeli lelőhelyek 
alapján könnyen prognosztizálhatók, egyszerű
en kutathatók, és külbányászattal term elhetők.

Az utóbbi időben azonban olyan változások 
következtek be, amelyek az előzőekben vázolt 
megállapításokat nemcsak kérdésessé teszik, de 
nem egy esetben kifejezetten ellenkezőjükre 
fordulnak. így

— az a terület, ahol hasznosítható építő- és 
építőanyagipari nyersanyag található, rendsze
rin t más tevékenységnek is (mezőgazdaság, te
lepülés stb.) érdekeltsége;

— rendkívül jelentős korlátozó tényezőként 
lépett be a term észet- és a környezetvédelem, 
amely m ár a meglévő bányák továbbműködé- 
sénél, de különösen új területek  term elésbe vo
násakor nem egyszer m ár a kutatás stádium á
ban kizáró igényét érvényesíti;

— köztudottan az építőanyagok egy része 
együtt előforduló nyersanyagként fogható fel. 
A víz és a kavics, a víz és a mészkő olyan 
komplex hasznosításra igényt tartó  együttes, 
am elyen belül egyre inkább a vízellátás poten
ciális bázisának kell elsőbbséget biztosítani.

Mindezek m ellett egyéb lényeges változások 
is befolyásolják az építőanyagipari ásvány- 
vagyon-gazdálkodást. íg y :

— a legegyszerűbben hasznosítható nyers
anyagkészletek igénybevételre kerültek és rend
szerint, a korábbiaknál kedvezőtlenebb adottságú 
lelőhelyek (minőség, település, bányászhatóság 
stb.) m aradtak vissza; ugyanakkor

— jelentősen megnőtt a nyersanyagokkal 
szembeni minőségi igény, mégpedig

a) a nagyüzemi term elés homogén, nagytöme
gű nyersanyag-előfordulásokat igényel;

b) jelentősen megváltoztak a minőségi köve
telm ények: a cem entiparban a száraz technoló

gia elterjedése; a durvakerám ia területén a 
vázkerámia térhódítása; a kavicsiparban a ce
m enttakarékos minőségi beton előállításának 
szükségessége miatt.

E vázolt körülm ények indokolttá tették, hogy 
az ásványvagyon-gazdálkodási feladataink sike
res megoldása érdekében elkészítsük a VI. öt
éves tervidőszakra kiterjedő földtani kutatási 
tervet, amely az egyes iparágak, valam int az 
ágazat fejlesztési célkitűzéseire épül.

Az ország term elésre igénybevehető építő
anyagipari nyersanyaglelőhelyekkel szűkösen 
rendelkezik. Ez elsősorban nem a bányászható 
nyersanyagkészletek mennyiségére érvényes, 
hanem azok minőségére. Az építőanyagipari 
term elés hatékonyságának a világszínvonalhoz 
képest relatív  elmaradása — sok egyéb tényező 
m ellett — nem utolsósorban abból a hátrányból 
származik, hogy a feltárt (és az építőanyagipari 
termelőüzemek gazdaságos szállítási körzetha
tárán belül lévő) nyersanyag-vagyonúnk minő
sége nem m inden tekintetben kifogástalan. Ez 
egyrészt a végterm ék elérhető műszaki para
méterei, másrészt pedig a technológiák fajlagos 
ráfordítási igényének alakulása szempontjából 
jelent hátrányokat. Ezért a tervidőszak folya
mán, mind nyersanyag, mind energiagazdálko
dásunk hatékonyságának jövőbeni javítása ér
dekében kiemelt figyelmet kell fordítani a 
nyersanyagkutatásra. Ennek keretében a már 
m egkezdett nyersanyagkataszterezési m unkákat 
m inden fontosabb építőanyagipari alapanyagra 
el kell végezni. Meg kell kezdeni olyan nyers
anyag-felhasználási technológiák kidolgozását, 
amelyek alkalmazásával az eddig kellően nem 
hasznosított földtani képződmények is felhasz
nálásra kerülhetnek.

Ennek megfelelően a javasolt földtani kuta
tásokat az egyes iparágak ásványvagyon-hely- 
zete, az iparági term elési célkitűzései és azzal 
összefüggő fejlesztési feladatok, valam int a VI. 
ötéves tervidőszakra készült földtani koncepció
ból adódó feladatok figyelembevételével állítot
tuk  össze (1. és 2. ábra). A kutatási terv készí
tésénél gondos elemzés történt.

— az iparági arányok,
— a fejlesztési célkitűzések,
— a term elési problém ák és
— az indokolt készletnövelés 

szempontja alapján. Ezen túlm enően figyelem
mel voltunk

— az áthúzódó és induló kutatások viszo
nyára, valam int a különböző fázisú kutatások 
arányának összehangolására is (3. ábra).

A kutatási javaslatoknál érvényesíteni kíván
tuk az ország term észeti erőforrásainak célsze-
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Fontosabb ép'itőanyagipari földtani nyersanyagkészletünk relatív 
változásai az ÉVM területén 1970*8 0 között

1. ábra
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100  -

készlet bővítés

Ш  átminős ítés

A VI. ö téves  te rv id ő s z a k  á s v á n y i  kész le tmenny iség i  

és ismeretesség növekedési (á tm inősí tés  i ) előirányzatai
3. ábra

rűbb kiaknázására vonatkozó korm ányhatáro
zat irányelveit is.

A fejlesztéseket megalapozó nyersanyagkuta
tás az építőanyagipari ásványvagyonbázis for
májában megjelenő nemzeti vagyon mennyisé
gének, minőségének, műszaki param étereinek 
és lelőhelyi eloszlásának pontosabb megismeré
sét célozza, ami m indennemű feljesztés haté
konyságának alapkövetelménye. Mind a nyers
anyag, mind pedig az energiagazdálkodás haté
konyságának jövőbeni javítása érdekében még 
fokozottabb figyelmet kell fordítani ezen nyers
anyagok kutatására.

Ezen szempontok — a KFH elvárásaival 
összhangban — indokolttá tették  az ÉVM ága
zati műszaki fejlesztési tervezete alapján tör
ténő földtani nyersanyagkutatási koncepció 
összeállítását. Az ÉVM irányelvei sorából a 
földtani kutatást és kutatóbázisokat érintő, 
alább felsorolt tém ákat emeljük ki.

A) Továbbra is súlyponti műszaki fejlesztési 
irány a hazai nyersanyagbázis kiszélesítése, a 
nyersanyagokkal való racionális gazdálkodás

megvalósítása és ezáltal a nyersanyagim port 
csökkentése. Ezen belül elsődleges feladat a 
szükséges nyersanyagkutatási és gazdaságos fel- 
használás ú tja it kialakító kutatások elvégzése. 
További feladatok: a hazai nyersanyagok alkal
mazásával az import kiváltása, a hazai nyers
anyagok felhasználását fokozottabban lehetővé 
tevő technológiák alkalmazása, kisebb térfogat
súlyú term ékek előállítása, ahol az megoldható 
és kívánatos.

B) Az ország szállítási kapacitása — különö
sen idényidőszakban — anyira túlterhelt, hogy 
a szállításigényes és növekvő mennyiségben 
term elt építőanyagok fejlesztésénél, term előbá
zisának elhelyezésénél egyre alapvetőbb racio
nalizálási szempont: a szállítási igény csökken
tése, illetve racionális megoldása. Ennek alap
vetően három útja  van, az egyik: a térfogat- 
súly csökkentése azoknál a termékeknél, ahol 
ez megoldható (falazóanyagok, szigetelőanya
gok), a másik: a szállítási kapacitások racionális 
kihasználásának előmozdítása a felrakás és le
rakás gépesítésével, a szállító járm űveken való
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racionális elhelyezésével, és végül a term elő
helyeknek a felhasználóhelyekhez való közelí
tése, ahol ez megoldható. Az utóbbi évtizedek
ben egyrészt az építőanyagipari üzemek kapa
citásának nagyságrendi növelése zajlott le és a 
kapacitásnagyság továbbra is növekszik, más
részt előtérbe került a specializáció, tehát meg
szűnt a régi gyakorlat, hogy m inden építő
anyagipari vállalat a profiljába vágó m inden 
term ék előállításával foglalkozott. Ennek kö
vetkezm énye volt az átlagszállítási távolság nö
vekedése.

C) A hazai nyersanyagbázis fejlesztésének fő 
feladatai — az eddigi programokhoz csatlako
zóan a következők:

— kiem elt gondot kell fordítani az ország 
építőanyagipari nyersanyagvagyonának feltárá
sára 15—20 éves perspektívában. Folytatni kell 
a m egkezdett országos nyersanyag-katasztere- 
zési m unkát;

— fokozni kell a feltárt nyersanyag-lehető
ségek m egkutatottságát. El kell érni, hogy vala
m ennyi jelentősebb üzemelő bánya és a te rv 
időszakban létesülő új kapacitások telepítési 
helye a szükséges mélységben В kategóriájú 
m egkutatottsággal rendelkezzenek;

— a hazai ásványi nyersanyagok biztosítása 
érdekében olyan nyersanyag-felhasználási tech
nológiákat kell kidolgozni, amelyek alkalmazá
sával az eddig kellően nem hasznosított földtani 
képződmények is (pl. földpátos homok) felhasz
nálásra kerülhetnek. Fokozni kell a hazai isza
polt kaolin előállítását az iszapoló kapacitás bő
vítése ú tján  és növelni kell a kerám iaipari fel- 
használást;

— továbbrá is fontos feladat, hogy a kavics
ban szegény területeken feltárjuk  és betonada
lékanyag céljára kiterm eljük a mészkövet;

— fokozni kell az ún. szekunder nyersanya
gok (ipari m ellékterm ékek és hulladékok) hasz
nosítását.

D) Az ágazat VI. ötéves tervidőszaki műszaki 
fejlesztési koncepciótervezetéből a következő 
legalapvetőbb földtani feladatok adódnak:

1. Erősíteni fokozni kell

— a napi problém ák megoldásával kapcsola
tos földtani előkészítő tevékenységet,

— a közvetlen term elési és hatékonysági ta r
talékok kiaknázásának földtani előkészítését,

— a minőségi színvonal javítását szolgáló 
földtani tevékenységet.

2. A  jelentkező igények rugalmasabb kezelése, 
kielégítése érdekében

— fel kell tárn i és ■ megvalósításra elő kell 
készíteni a kis beruházásokat kívánó, gyorsan 
m egtérülő fejlesztési tartalékokat;

— fel kell készülni az eddiginél nagyobb és 
rugalm asabb kapacitás-konvertálásra.

3. A  hosszú távú (VII. ötéves tervidőszaki) fej 
lesztések hatékony realizálódása érdekében

— elm élyültebb és célratörőbb földtani elő
készítő tevékenységet kell végezni;

— m ár а VI. ötéves tervidőszakban meg kell 
terem teni az ahhoz szükséges szellemi (Földtani 
Szolgálati) bázist.

Az ÉVM Földtani Szolgálatának előzetes tá r
caszintű felmérése alapján az egyes iparágak 
ásványi (földtani és technológiai) nyersanyag
kutatási igényei а VI. ötéves tervidőszakban 
m integy 350 millió F t-ot tesznek ki.

Az előirányzott nyersanyagkutatások a már 
leírtakkal összefüggésben

— a minőség javítását,
— az energiatakarékos term ékelőállítást és
— a nyersanyag, ill. term ékszállítás raciona

lizálását összefoglalóan — m inisztertanácsi ha
tározattal előírt — hatékonyabb ásványi nyers
anyaghasznosítás megalapozását is célozzák. A 
felm erült közbenső, újabb szempontok alapján 
kívánatos megkezdeni a nyersanyagok komplex 
hasznosításának (pl. kavics -j- víz) előkutatását 
is.

A perspektivikus kutatásokhoz kapcsolódóan 
fontosnak ta rtju k  néhány olyan — az ÉVM 9. 
sz. СРВ tevékenységéhez is kapcsolódó — té 
mát, am elynek mielőbbi megkezdését a KFH 
felé m ár 1980-tól szorgalmaztuk. Ezek

— a nagytömegű nyersanyag-előfordulások 
inhomogenitásának részletesebb elemzése, mi
nimális javítóanyagot igénylő, autom atizált te r
melési rendszerek kialakíthatóságának elemzé
se;

— a cem entgyártás két komponensének mi
nőségi kondíciók szerinti előkészítése és folya
matos optimális minőség előállítása;

— faragható vulkáni kőzetek és tufák foko
zottabb építőipari hasznosításának kutatása és 
vizsgálata;

— az ÉVM területén  bányászott zeolittartal- 
m ú riolittufák készletbővítési és szélesebb körű 
hasznosítási lehetőségeinek komplex kutatása, 
az exportbővítést is figyelembe véve.

E) Az iparágak előtt álló főbb feladatok

1. Cement- és mészipar

А VI. ötéves tervidőszak kutatási feladatait 
alapvetően két szempont m otiválja:

— új nagyberuházások nyersanyagbázisának 
földtani megalapozása,

— a meglevő nyersanyagbázisok továbbku- 
tatása a bővebb információ beszerzése, a term e
lési feladatok növelése céljából.

Az 1980. évben be nem fejezhető kutatásokat 
tovább kell vinni, a korábban javasolt, de első
sorban pénzügyi okokból meg nem kezdett ku
tatásokat el kell végezni.

Az előzetes nyersanyagkutatási javaslatokat 
jelentősen m ódosíthatja az újonnan létesítendő 
új cem entgyárra vonatkozó felsőbb szinten ho
zandó döntés, m ert lehetséges, hogy a DÚC 
nyersanyagoldalról történő megalapozására a
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jelzett összegek és volumenek többszöröse is 
szükséges lehet.

A kötőanyagipari nyersanyagkataszterezés 
továbbfejlesztését, ill. kiegészítését az alap
anyagokon kívül az ásványi adalékanyagellátás 
távlati perspektívái (tufa, homok) indokolttá 
teszik.

2. Kőbányaipar

A  kőiparban elsősorban a minőségi többlet- 
igények kielégítése gazdaságossági és gazdaság
földtani kihatásokkal bír. Az energiatakarékos
sági és gazdaságföldtani tényezők egyaránt a 
fajlagosan kedvezőbben jöveszthető és optimá
lis földrajzi elhelyezkedésű mészkő és dolomit 
igénybevételét sürgetik. A hazai és nemzetközi 
betontechnológiái kísérletek — a korábbi épí
tési tapasztalatokkal összhangban — a karboná
tos kőzetek adalékanyagként történő hasznosít
hatóságát alátámasztják.

A kőbányászatban tehát fokozandó a beton
adalékanyagként alkalmas karbonátos nyers
anyagok kutatása és bányászata. Komoly pers
pektíváik vannak a díszítőkőimport csökkenté
sét illetően.

A zúzottkő-termelés éves nagyságrendje kb. 
10 millió t  körül lesz a VI. ötéves tervidőszak
ban. Ütfelületi zárórétegként nagyszilárdságú, 
kubisztikus, szemalakú és kevésbé polirozódó 
anyag szükséges. Bányabiztonsági szempontok 
érvényesítése érdekében a bányafalak magas
ságát 20—30 m -re kell csökkenteni.

Igen nagy gondot okoz a M átra körzetében 
kimerülőfélben lévő bányaüzemek pótlása, va
lam int a mészkő- és dolomitlelőhelyek terü let
megszerzési problémái.

Ennek megfelelően a középtávú kutatási kon
cepciónkat elsősorban ezen kőzetek feltárására 
orientáltuk, ami elősegíti a vulkáni kőzetekkel 
való takarékoskodás követelményét is. A hazai 
kőbányászat régóta nélkülözi az átfogó nyers
anyag-katasztert, amelynek összeállítása a meg
lévő mészkőkataszterre, a díszítőkőkataszterre és 
a MÁFI Területi Földtani Szolgálatai által vég
zett felmérésekre támaszkodva véleményünk 
szerint a tervidőszakban realizálható lesz.

3. Kavicsipar

Az utóbbi évek kutatási-erőfeszítéseinek jó
voltából az iparág nyersanyagperspektívái so
kat javultak (rozsályi, kapuvári és kiskunlac- 
házai tartalékterületek), de a kavicsmezők több
célú hasznosíthatósága, a környezetvédelem és 
a helyi bányászkodás az ásványvagyon előre 
megfontolt feltárását és védelmének biztosítását 
igényli. Lényegében ezt célozzák a javasolt 
nyersanyag-kataszterek és a részletező kutatá
sok is.

A kutatási követelményrendszer fejlődése ma 
m ár országosan egységesen m egkívánja az új 
műszaki irányelv szerinti nyersanyag-értéke
lést- esetenként a zúzott kavics jellemző para
m étereinek vizsgálatát is.

A kavicsipar fejlesztéséről az ÉVM 71/1977. 
sz. m iniszteri határozatában foglaltak határoz
zák meg a legfontosabb kutatási feladatokat, 
amelyek közül egyik kiem elt fontosságú a fő
városi kavicsigények kielégítése. Az ágazati sze
repkör az országos és a körzeti feladatok meg
oldásának előkészítését is megkívánja.

A betonadalékanyagok között továbbra is a 
kavics m arad uralkodó szerepű. Hazai viszony
latban a legfőbb helyettesítő anyag a mészkő
zúzalék, továbbra sem jelentős az országos fel- 
használásban, inkább helyi anyagnak minősül.

A kavicsipar fejlesztésének további fő fel
adatai a következők:

— biztosítsa a kívánt minőségi osztályozott 
kavicsmennyiségeket és ehhez megfelelő feldol
gozó vertikum ok kerüljenek kiépítésre;

— a nyerskavicsnál az agyagszennyeződés 
csökkentése;

— az előfordulás teljes rétegvastagsága ki
term elésre kerüljön, és ehhez a megfelelő kot
rógépeket (szükség szerinti mélyművelést is 
biztosító kotrókat) kell beállítani, illetve a te r
melési struk tú rát ennek a követelménynek ki
elégítésére törekedve kell fejleszteni.

Az útépítésnél nagy mennyiségű kavicsot 
használnak fel részben a zúzottkő helyettesíté
seként. Alacsonyabbrendű feltöltési célokra is 
igen jelentős a kavicsigénybevétel. Ez utóbbi 
viszonylatban lényeges változás várható, ha 
egyrészt a KPM Közúti Főosztálya által kiadott 
IMI 1/78. sz. Ideiglenes Műszaki Irányelvek ér
vényre jutnak, és a kő- és kavicsbányák med
dőiből nagym értékben igényelnek adalékot ú t
alapok céljára.

4. Durvakerámiaipar

A tégla- és cserépiparban a kézi falazóelemek 
gyártását a nagyobb m éretek felé kell fejlesz
teni. A gyártm ányfejlesztés fő iránya a vázke
rám ia falazó- és födémelemek gyártásának tö
meges m éretű bevezetése.

A korszerű, nagy üregtérfogatú term ékek fo
kozódó térhódítása szintén új típusú és jobb 
minőségű nyersanyagok felkutatását igényli.

Az iparágra még mindig jellemző a bányabő
vítések előkészítésére irányuló kutatások nagy 
száma és ez a tendencia várhatólag a tervidő
szak végére csökken le a megkívánt m értékre.

A távlati fejlesztésre döntően jellemző nagy 
üregtérfogatú elemek jó minőségű nyersanyag- 
vagyonának biztosítása, a nemesanyagok felé 
átm enetet jelző anyagok ism eretének igénye, 
ill. az új típusú nyersanyagok (mészhomoktégla) 
feltárása egyaránt sürgeti a kataszterezés mi
előbbi végrehajtását.

5. Finomkerámiaipar

A finom kerámiaipari feljesztések zömmel új 
gyártókapacitások létrehozására irányulnak, 
m elyre elsősorban a falburkoló csempeszükség
let kielégítése szempontjából van még szükség. 
A tervidőszak folyamán fontos feladat az ipari

30



és mezőgazdasági padló- és falburkoló anyagok 
kifelvesztése is.

A falburkoló csempeszükséglet kielégítését 
megalapozó hazai nyersanyagbázisok kutatásá
nak folytatását és mielőbbi befejezését javasol
juk.

További nagy fontosságú feladatok hárulnak 
a nyersanyagim port kiváltását és az exportle
hetőségek vizsgálatát célzó földtani kutatásokra 
és technológiai m inősítésekre.

Az iparág sokrétű alapanyag-igényének hazai 
forrásból történő opitmális kielégítése érdeké
ben

— egyrészt a m ár m egkezdett földtani ku ta
tások befejezését,

— m ásrészt a lépéshátrányban lévő kataszte- 
rezés és technológiai előkutatások intenzifiká- 
lását, m ajd azok eredm ényeire támaszkodva to
vábbi földtani nyersanyagkutatást javasolunk.

6. Díszítőkőipar

Az iparág részére korábban végzett földtani 
kutatások az építőanyagipar terü letén  kétség
kívül a legnagyobb kockázattal jártak  és — 
vizsgálataink szerint — ipari eredményességük 
is csekélynek bizonyult.

Az 1969-ben m egkezdett díszítőkőipari nyers- 
anyagkataszterezés alapján a dunántúli előfor
dulásokról lényegesen megbízhatóbb genetikai 
és ipari információk birtokába ju to ttunk, ese
tenként a félüzemi kísérletekig bezárólag. Az 
újabb ism eretanyag által produkált kockázat- 
csökkentési lehetőségeket kiaknázva elsőként 
azon feltárásokat javasoljuk, amelyek a távlati 
fejlesztések — az im portpótlás és az exportle
hetőségek — megalapozói lehetnek.

Az iparág az évekkel ezelőtt m egkezdett 
program ja keretében a dráguló és egyre nehe
zebben beszerezhető im port nyersanyagok hazai 
kiváltásának m egterem tésén fáradozik. E prog
ram  folytatásán túlm enően a meglévő bánya
üzemek még ny ito tt kutatási kérdéseinek foko
zatos tisztázását javasoljuk.

összefoglalás — megállapítások

Az építő- és építőanyagipar földtani kutatása 
a következő öt évben is jelentős feladatok meg
oldása előtt áll, amelyek közül a legfontosab
bak a következők:

1. A földtani kutatás keretében jobban kell 
érvényesíti a helyes kutatási arányokat a m ár 
term elésbe vont terü letek  készleteinek jobb

megismerése és az új lelőhelyek felkutatása kö
zött.

2. A kutatási program okat hosszabb távra 
kell összeállítani és az iparfejlesztés 5— 10 éves 
távlati fejlesztésével kell összhangba hozni.

3. Nagyobb arányban kell érvényesíteni a 
választékbővítés célkitűzését, az alternatív  le
hetőségek felkutatását.

4. A kutatási célok között a minőség kérdését 
döntő tényezőként kell értékelni, fejleszteni 
kell az építőanyagkutatás módszerét, ezen belül 
a földtani és technológiai vizsgálat és értékelés 
kom plex egységére kell törekedni.

5. Nagyobb erőfeszítést kell tenni az arányos 
építőanyagellátás fejlesztésére, a szállítások 
csökkentésére és a földtakarékos bányászat 
irányelveinek érvényesítésére.

6. Jobban kell egyeztetni a term észet-, a kör
nyezet-, a vízvédelem és a bányászat közös ér
dekét, és jobb súlyozással kell m egterem teni az 
ellentmondó álláspontok kompromisszumát.

7. Megoldást kell találni a távlati építőanyag
gazdálkodás érdekében szükséges és felkutatott 
lelőhelyek védelm ére. Ezzel párhuzamosan el 
kell érni a m ár term elésbe vont jól minőségű 
készletek veszteség nélküli kitermelhetőségét.

8. Jav ítan i kell a term elési veszteségek ará
nyán, erőfeszítést kell tenni a belső meddő 
csökkentésére, és ezzel összefüggésben az ener
giatakarékosabb nyersanyagbányászat érvénye
sítésére.

9. Folytatni kell a különböző nyersanyagokra 
m ár m egkezdett kataszterező m unkát és a mód
szert ki kell terjeszteni az összes nyersanya
gokra. Erőfeszítést kell tenni a prognózistérké
pezés fejlesztésére.

10. Keresni kell a lehetőséget újszerű nyers
anyagok felkutatására, a javítóanyaggal történő 
hasznosítás lehetőségeinek kiaknázására, az ala
csonyabb igényű tömeganyagok ennek megfe
lelő előállítására, az értékesebb készletek vé
delm ére és különösen a másodlagos nyersanyag
hasznosítás elterjesztésére.

11. E sok irányú feladatok megoldásához erő
síteni kell a bányaföldtani tevékenységet, a 
term elési célokat jobban segítő term elési kuta
tást.

12. Végül az építőipar más irányú érdekeltsé
géhez kapcsolódóan — folytatni kell az erőfe
szítést a környezet-földtan, ill. építésföldtan és 
az építés-hidrológia terü letén  is — amelyek 
irán t az eddigi eredm ények felismerése és a je
lentkező különleges problém ák kapcsán roha
mosan fokozódik az érdeklődés és az igény.
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