
SZÉLES LAJOS

A szénbányászat földtani kutatásának 
VL ötéves tervi eredményei és 
VII. ötéves tervi célkitűzései

A földtani kutatási tevékenység kettős funk
ciójából eredően:
— a népgazdaság számára a természeti erőfor

rások választékát tárja fel, és 
—■ az ipari tevékenység részeként az adott ás

ványvagyon kitermeléséhez, feldolgozásához 
és hasznosításához szolgáltat információt a 
szükséges ismeretességi fokon és megbízha
tósággal.

A földtani kutatás tehát a komplex ásványi 
nyersanyag-gazdálkodás részrendszere, az ás
ványi nyersanyag-hasznosítás első fázisa, mely 
a döntéselőkészítés során egyedüli kiindulópon
tot jelentő információkat szolgáltat.

Ezért fordít mind nagyobb figyelmet az ipar
ág valamennyi szakágazata az ásványi nyers
anyagok kutatásának mennyiségi és minőségi 
fejlesztésére.

A bányászati iparág, szénbányászati szakága
zatának földtani kutatása rapszodikus időszako
kat élt át az elmúlt néhány évtizedben, mely 
eléggé rányomta a bélyegét az V. és VI., ötéves 
tervidőszak kutatására, de bizonyos meghatáro
zója lehet a VII. ötéves terv földtani kfutatási 
célkitűzéseinek is. t

Hacsak egy egészen rövid visszapillantást ve
tünk a felszabadulás utáni, a széntermelési kon
cepciókkal szorosan összefüggő földtani kuta
tási tevékenységünkre, szembeötlik azonnal, 
hogy bizonyos növekedési trend maximum csú
csát (1965-ben 162 km) egészen mély és hosz- 
szantartó hullámvölgy követi: 1968—1973 kö
zötti időszakban először 38 km-re — majd 22 
km-re esett vissza az éves kutatási volumen (1. 
sz. ábra). Bár ezt az öt évet kitevő kutatási 
„szinklinálist” meglehetős növekedés követte, 
de a növekvő széntermeléshez igazodó, jogos 
földtani kutatási igények megvalósulását, a 
„tervszerűen” visszafejlesztett kutatási kapaci
tás akadályozta elsősorban. A kiesett fúrási ka
pacitás pótlását a Szovjetunióból szerződtetett 
fúrási expedícióval segítette a KFH, melyet a 
sürgőssé vált eocénprogram megvalósításánál a 
nagyegyházi és mányi területek kutatásának 
befejezéséhez — zömmel az V. ötéves terv idő
szakában, de a VI. ötéves tervre áthúzódóan is 
— kellett felhasználni.

A szénbányászat VI. ötéves földtani kutatási 
tervének összeállítása már az újjászervezett 
Szénbányászati Koordinációs Központ kereté
ben történt, s így a tervet a Szénbányászati 
Igazgatótanács jóváhagyólag tudomásul vette 
(1981. III. hóban). A tárgyalásra meghívott 
KFH elnöke — bár még a végleges VI. ötéves 
tervi pénzügyi lehetőség ismeretével nem ren
delkezett — felhívta a figyelmet a szénbányá
szat túlzott, a várt (vagy remélt) lehetőségeket 
messze meghaladó igényére. A végleges KFH- 
tervszámok 1982. I. 27-én kerültek nyilvános
ságra, melynek értékei a szénbányászati elkép
zelésekhez viszonyítva az alábbi eltéréseket 
mutatták a szakágazat összességét tekintve (1. 
táblázat):

(A szénkutatáson felül Nagyegyházán, ill. 
Csordakúton lévő bauxitelőforduláson további 
114,6 km felderítő-előzetes és részletes fázisú 
bauxitkutatást — 348,5 M Ft összegben — ter
vezett a Tatabányai Szénbányák kiviteleztetni.)

Szénbányák terve 512,3 km (102,4 km/év) 1711,3 M Ft (342 M Ft/év)

KFH terv 401,5 km ( 80,3 km/év) 1465,8 M Ft (293 M Ft/év)

Eltérés 110,8 km (21,6%) 245,5 M Ft (14,3%)
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1. ábra. Mélyfúrásos földtani kutatás a magyar szénbányászatban

1. sz. tá b lá za t

A szénbányászat VI. ötéves földtani kutatási terve és teljesítése

Terv Teljesítés (tény)

Vállalat vállalati* KFH** 1981--8 5 vállalatihoz % KFH-hoz %

km M Ft km M Ft km M Ft km M Ft km M Ft

Mecsek 50,3 389,0 50,0 389,4 29,4 240,6 58 62 58 62

Dorog 13,7 30,1 4,0 11,1 12,5 40,7 91 135 313 367

Tatabánya 66,0 280,0 33,5 185,7 9,9 62,2 15 22 30 33

Oroszlány 13,5 65,0 10,0 42,0 34,2 92,5 253 142 342 220

Veszprém ' 115,2 301,8 34,0 156,0 65,8 387,9 57 128 194 249

Borsod 133,6 326,0 137,7 341,3 97,1 425,4 73 130 70 125

Nógrád 36,5 119,4 34,0 93,7 24,3 112,2 67 94 71 120

Mátraalja 83,5 200,0 98,0 243,3 29,9 68,4 36 34 31 28

Egyéb (tőzeg) — — — 3,3 4,4' 14,9 — — — 452

összesen: 512,3 1711,3 401,5 1465,8 307,5 1444,8 60 84 77 1 «9

Megjegyzés: »Szénbányászati Igazgató Tanács 1981. III. hóban tárgyalta.
**1982. I. 27.
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A VI. ötéves szénkutatási tervszámok olyan 
népgazdaságilag fontos területek megkutatását 
jelentették, mint a:

Mecseki Szénbányáknál: a Máza D-i kokszol
ható feketekőszén-terület felderítő fázisú; a

Dorogi Szénbányáknál: a lencsehegyi épülő 
bánya É—D-i folytatását célzó előkutatási, és a 
kerekdombi felderítő fázisú területek;

Tatabányai Szénbányáknál: Mány K-i önálló 
bánya telepítésre alkalmas területének előzetes 
és részletes fázisú; az

Oroszlányi Szénbányáknál: a Bököd II. előze
tes — részletes fázisú kutatási terület, márkus- 
hegyi bányához való csatolási lehetőségének 
tisztázása; a

Veszprémi Szénbányáknál: a Magyarpolány 
I—II. és Bakony Ё., valamint Küngös—Csajág 
reménybeli területek; a
Borsodi Szénbályáknál:
önálló bányatelepítésre alkalmas szénvagyonnal 
rendelkező területek közül

a Sajómercse II. részletes fázisú, 
a Dubicsány előzetes-részletes fázisú, 
a Medenceperem Ny reménybeli területek; 

a működő bányákhoz mezőcsatolásra alkalmas 
területek közül:

a Duzsnoki előzetes-részletes fázisú, 
a Tardona—Peres részletes fázisú, 
a Fekete-völgy VI. és Forrás-völgy felde
rítő előzetes és részletes fázisú területek, a

Nógrádi Szénbányáknál: Mátraszöllős, a Dobro- 
da, a Cserhát-előtér, a Mizserfa II. önálló akna- 
telepítésre alkalmas előkutatási és felderítő fá
zisú, és a Sámsonháza, Bikkvölgy mezőcsatolás
ra alkalmas felderítő ill. részletes fázisú; a

Mátraaljai Szénbányáknál: a Füzesabony— 
Kápolna terület a Thorez külfejtés bővítési le
hetőségének biztosítására (előzetes részletes fá
zisban), és a Nagyút—Kál-i reménybeli terüle
tek felderítését ill. megkutatását.

A szénbányászat VI. ötéves tervének kutatási 
fázisok szerinti megoszlása az alábbi volt:
Előkutatás 128,3 km ( 25%) 379,3 M Ft ( 23%)
Felderítőkut. 58,7 km ( 11%) 277,7 M Ft ( 16%)
Előzetes kút. 158,1 km ( 31%) 568,5 M Ft ( 34%)
Részi, kút,________167,2 km ( 33%) 485,8 M Ft ( 27%)

összesen 512,3 km (100%) 1711,3 M Ft (100%)

Ez a terv eléggé egyenletesen szolgálta volna 
a reménybeli szénterületek felderítését és a ka
tegorizált, leművelésre tervezett szénvagyonok 
jobb megismerését is.

Szénfajták szerint következő a kutatási terv 
megoszlása:
Feketeszén 50,3 km ( 10%) 389,0 M Ft ( 23%)
Dunántúli
barnakőszén 208,4, km ( 41%) 676,9 M Ft ( 40%)
É.-magyar
barnakőszén 170,1 km ( 33%) 445,4 M Ft ( 26%)
Lignit 83,5 km ( 16%) 200,0 M Ft ( 11%)

összesen 512,3 km (100%) 1711,3 M Ft (100%)

Talán az sem közömbös a szénfajták kutatá
sának szórásánál megvizsgálni, hogy milyen 
számú szabad és reménybeli területtel rendel
keznek az egyes szénféleségek szénbányaválla
latai:

Szénfajták Összes Sza
bad

Remény
beli

Összes
%-ban

Feketekőszén 14 db 9 5 8
D.-túli b.-kőszén 
É.-magyar 56 db 36 20 34

barnakőszén 80 db 55 25 43
Lignit 16 db 12 4 10

Összesen 166 db 112 54 100

Tehát 112 db szabad és 54 db reménybeli te
rületet tartottunk nyilván 1981. I. 1-én a VI. 
ötéves terv indulásánál. Ha a medencemegosz
lás százalékokat összevetjük a folyóméter-ter
vekkel, kisebb anomália csak a dunántúli és az 
északmagyar-barnakőszenek kutatásának szórá
sánál találunk. Bár ez az ellentmondás ma
gyarázható a dunántúli területek népgazdasági
lag indokoltabb kutatási szükségességével is.

Mielőtt a VI. ötéves terv kutatásának értéke
lésére rátérnék, engedjék meg, hogy a szénbá
nyászat kutatásfinanszírozási rendszerében be
következett változást röviden ismertessem:
— az ÄTB 5052/1981. (XII. 29.) sz. határozata 

alapján kiadott IpM—PM irányelvek a föld
tani kutatások finanszírozási és döntési 
rendszerét 1983. január 1-től módosították:

— az alap- és előkészítő fázisú szénkutatások 
finanszírozása továbbra is a KFH feladata.

— A felderítő, előzetes és részletes kutatási fá
zisok finanszírozása a vállalati termelési 
költségek terhére történik, mely kutatási 
alapot az értékesített szénmennyiség alapján 
9 Ft/t kutatási fajlagossal kell képezni. (Ez 
a kutatási fajlagos — a BE Igazgató Tanács 
javaslatára 1984 januártól — 800 Ft/TJ ér
tékre módosult.)

— A termelési háttérrel nem rendelkező, ill. 
kettős (szén és bauxit) előfordulású nyers
anyagkutatásoknál és azok finanszírozásánál
— IpM és KFH előterjesztés alapján — kor
mányzati döntés szükséges.

Az így megreformált kutatás-finanszírozás, 
kedvező hatását csak azoknál a vállalatoknál 
éreztette elsősorban, amelyeknél a szükség és az 
időkényszer kutatás-gyorsítást követelt (Veszp
rém, Oroszlány, Borsod).

A fenti kis kitérő után lássuk a VI. ötéves 
terv kutatási eredményeinek számszerű értéke
lését (1. sz. táblázat). A táblázat adatai szerint 
a teljesítés tényszámait a vállalati és KFH- 
tervéhez is viszonyítottuk, melyek alapján — a 
vállalati — termelési tervekhez igazított igé
nyek:

a fm-t tekintve 80%-ra; 
a költségfelhasználást nézve 84%-ra elé
gültek ki.

— A KFH-s terv vonatkozásában (mely tervet 
a pénzügyi lehetőséghez kapcsolták) már 
jobbak az eredmények:
— a kutatás fm-terve 77%-ra,
— a pénzügyi terve 99%-ra teljesült.
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A szénfajtánként vizsgálva a terv- és tény- 
számokat az alábbi a terv teljesítése, százalék
ban kifejezve.

Szénfajták
Km M Ft

vállalati KFH vállalati KFH

Feketekőszén 58 58 62 62
D.-túli b.-kőszén 61 109 109 146
É.-magyar b.-kőszén 71 71 121 124
Lignit 36 31 34 28
Összesen 60 77 84 99

— A feketekőszén tervezett kutatásának elma
radása pénzügyi okokra vezethető vissza: az 
ATB pénzügyi támogatása csak a felderítő 
fázisú kutatás befejezéséig állt rendelkezés
re. Természetesen az így felhasznált 228,1 
M Ft is kiemelkedő, 167,7 M t-ás ipari va- 
gyon-növekedést eredményezett 34,5 Mrd 
Ft in situ értékben a felderítő fázisú kutatás 
befejezésekor. Ezt az eredményes feketekő
szén-kutatási tevékenységet ismerték el ál
lamunk vezetői 1985-ben az Állami Díj oda
ítélésével, mellyel 5 geológus kollégánk ki
magasló tevékenységét díjazták.

— A dunántúli barnakőszén-kutatás tervhez vi
szonyított mennyiségi növekedését az Ajka 
II. önálló bányaterület és a Bököd II. — 
Márkushegyi működő bánya bővítéséhez 
szükséges — terület kiemelt fontossága és 
sürgőssége indokolja. Az Ajka II. terület, a 
magyarpalányi tervezett — de inproduktiv 
eredményű — kutatási terület kiváltását, s 
egyben a kimerülőben lévő ajkai bányászat 
pótlását is jelentette. A kutatás eredménye:
105,0 M t új ipari vagyon 11,0 Mrd Ft in 
situ értékben.
A Bököd II. terület pedig a megnövekedett 
lakossági szénigény kielégítéséhez nyújtott 
10,4 M t ipari vagyont, 2,2 Mrd Ft in situ 
értékben. Azonkívül a Bököd III. remény
beli terület előkutatása is reményekkel biz
tat: 65 M t az eddig megismert ipari va
gyon.
Említést kell tenni még a dunántúli 
területek kutatásai közül a dorogi kerek

dombi és a Lencsehegy III. területeken, va
lamint a Tatabányához tartozó Mány К— 
Zsámbéki területen a tervidőszakban végzett 
és folyamatban lévő kutatásairól is.

— Az észak-magyarországi barnakőszén-kuta
tás legkiemelkedőbb, legfontosabb területe 
az önálló bányatelepítésre elegendő szénva- 
gyonnal — 57,7 M t és 3,,3 Mrd Ft in situ 
értékű ipari vagyonnal — rendelkező dubi- 
csányi terület. Emellett még a Sajómercse 
II., a Fekete-völgy VI., Tardona—Peres te
rületek a borsodi és a Mizserfa II., a Bikk- 
völgy területek a nógrádi medencéhez tar
tozóan érdemelnek említést.
A fentebb felsorolt területek kutatásának 
fontosságát és sürgősségét bizonyítja, hogy 
az érintett vállalatok a saját kutatási kere
tük, PM által engedélyezett növelésével se
gítették a kutatások mielőbbi befejezését.

— A lignitkutatás „visszaesését” a rendelkezés
re álló központi pénzügyi keretek, más szén
területre történt, indokolt átcsoportosítása 
magyarázza. Lignitkutatás csak a Thorez bá
nyához közvetlenül kapcsolódó területek 
(Füzesabony—Kápolna) további jobb meg
ismerését célozta.

Külön figyelmet érdemel a szénbányászat sa
ját kutatási alapjának alakulása ill. növekvő 
felhasználása is. A mellékelt 3. sz. táblázaton 
kigyűjtöttük az eltelt három évben képződött, 
ill. a külszíni kutatásra elhasznált saját kutatási 
alap összegeit, melyből a következő tapasztala
tok szűrhetők le:
— A vállalatok külszíni kutatásra felhasznált 

éves kutatási keretei növekvő tendenciát 
tükröznek. Az első évben egy vállalat sem 
használta fel a kerete 100%-át, a második 
évben is csak kettő (Veszprém és Borsod), a 
harmadik évben Mecsek és Nógrád kivéte
lével valamennyi vállalat 100% felett hasz
nálta fel a kutatási fajlagos biztosította ku
tatási keretét. A három év felhasználását 
tekintve csak Veszprém és Borsod áll 100% 
feletti értékkel. Viszont valamennyi válla
latnál megnövekedett a termelési kutatások
ra felhasznált pénzösszeg, melynek bizonyos 
hányadát a bányabeli kutatásokra fordítot
ták.

2. sz. tá b lá za t
А VI. ötéves terv földtani kutatási eredményeinek fajlagos mutatói

Megnevezés Mérték-
egység 1981 1982 1983 1984 1985 1981—85

Kutatási költség Ft/m 248,8 254,2 255,5 326,4 386,7 1471,6
Kutatási volumen km 49,1 54,6 53,6 66,4 89,5 313,2
Ipari vagyonnövekedés M t 51,0 47,0 128,1 52,3 95,3 373,7
In situ értéknövekedés Mrd Ft 4,6 7,5 19,0 5,4 17,6 54,1

1 m kutatási volumenre 
jutó költség Ft/m 5067 4656 4767 4916 4328 4699 , ’

1 t új ipari vagyon 
kút. költsége Ft/t 4,9 5,4 2,0 6,2 4,0 3,9

1 Ft kutatási költségre 
jutó in situ érték Ft/t 18,5 29,5 74,4 16,5 45,7 36,8
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3. sz .  t á b lá z a t

A szénbánya vállalatok saját kutatási alapjának felhasználása a VI. ötéves tervben

Vállalat 1983 1984* 1985* 1983—85

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Mecsek 25,4 — — 34,7 21,4 62 34,5 13,4 39 94,6 34,8 37
Dorog 5,1 1,2 24 6,6 1,8 27 8,1 9,6 119 19,8 12,6 64
Tatabánya 17,5 — — 23,0 9,1 39 24,1 29,2 121 64,6 38,3 59
Oroszlány 28,7 13,6 47 32,0 20,7 65 30,4 32,9 108 91,1 67,2 74
Veszprém 34,2 24,1 70 34,6 59,1 171 33,7 77,5 230 102,5 160,7 157
Borsod 44,1 39,9 90 46,4 84,4 151 43,6 119,6 274 134,1 243,9 182
Nógrád 9,5 2,6 27 8,5 6,3 74 8,4 7,5 89 26,4 16,4 62
Mátraalja 63,1 11,9 19 35,2 22,8 65 37,6 44,2 118 135,9 78,9 58

Összesen: 227,6 93,3 41 221,0 197,8 89 220,4 288,7 131 669,0 579,8 87

1. =  Képződött alap (M Ft)
2. =  Felhasználás (M Ft)
3. =  Felhasználás (%)

M eg jeg yzés: *A  vállalati felhasználásnál a kutatási közös alapba átadott összeg is szerepel, de az összesen

rovaton csak a tényleges felhasználás. A kutatási alapjukat, külszíni kutatásra 100%-ig fel
nem használó vállalatok — a rendelet értelmében - -  a termelést segítő bányabeli kutatásokra
(fúrásos és geofizika) is felhasználhatták a kutatási keretüket.

A VI. ötéves terv földtani kutatásának fázisonkénti megoszlása 
(tényszámok)

4. sz. tá b lá za t

Kutatási fázis
1981 1982 1983 1984 1985 1981-—85 VIegoszlás %

km M Ft km M Ft km M Ft km M Ft km M Ft km M Ft km M Ft

Előkutatás 3,0 33,5 5,5 55,9 7,6 56,8 8,0 46,1 13,4 58,1 37,5 250,3 12 17
Felderítő 11,6 76,4 10,4 80,7 17,0 106,9 11,7 70,8 3,2 14,2 54,2 349,0 17 24
Előzetes 17,8 81,6 3,0 21,3 11,4 23,1 23,7 99,1 2,8 5,4 58,7 230,5 19 16
Részletes 16,7 57,3 35,7 96,3 17,6 68,7 23,0 110,4 51,1 255,7 143,8 588,4 46 39
Termelési 19,0 53,4 19,0 53,4 6 4

Összesen: 49,1 248,8 54,6 254,2 53,6 255,5 66,4 326,4 89,5 386,7 313,2 1471,6 100 100

A tervidőszak földtani kutatásának fázison
kénti megvalósítását a 4. sz. táblázat szemlél
teti. Eszerint az előkutatásokon minden évben 
a legkisebb volumenű kutatást végeztük (át
lagban 12%-ot), míg a részletes kutatási fázison 
— teljesen indokoltan — a legmagasabbak (át
lag 46%) a teljesített fm-ek.

A VI. ötéves terv földtani kutatási eredmé
nyének összesített kiértékelését a Szénbányá
szati Felügyelő Bizottság éves értékelései alap
ján a 2. sz. táblázaton mutatjuk be. Ezek 
szerint az 5 év alatt 313,2 km kutatófúrás mé
lyült (62,6 km/év), 1471,6 M Ft költséggel 
(294,3 M Ft/év), A tervidőszakban megvalósult 
kutatás 373,7 M t új ipari vagyont hozott, 
melynek in situ értéke 54,1 Mrd Ft. Egy tonna 
új ipari vagyon kutatási költsége csupán 3,9 
Ft-ba került, és a kutatásra fordított minden 
egyes forint 36,8 Ft in situ értéket „termelt”.

Legeredményesebb év az 1983-as esztendő 
volt, amikoris 128,1 M t új ipari vagyont ku
tattunk meg 19,0 Mrd Ft in situ értékben. Az 
ipari vagyon tonnánként 2,0 Ft-ba került és 
minden kutatásra fordított egy forint 74,4 Ft- 
ot eredményezett.

Az elmúlt év — a kutatási volument tekint
ve (89,5 km) — kimagaslik a tervidőszak több 
éve közül, mert az utána következő évben is 
csak 66,4 km-t teljesítettünk. Ennek a 90 km/év 
kutatásnak azért van jelentősége, mert a VI. 
ötéves tervi vállalati igény (102 km/éves) telje
sülésének, egyesek fúrási kapacitáshiány aka
dályát is látták. Egyébként a rendelkezésre álló 
fúrási kapacitások helyzetét a Bányászati Egye
sülés Igazgató Tanácsa a tervidőszakban két íz
ben is vizsgálta, melyről az alábbi megállapí
tást tette: az Egyesüléshez tartozó tagvállalatok 
közül, üzemelő fúrási kapacitással, az alábbiak 
rendelkeznek:

F Ö L D T A N I  K U T A T Á S  X X I X .  é v f o l y a m  (1986. év) ,  1. s zá m 37



Sz
én

bá
ny

ás
za

t 
fö

ld
ta

ni
 k

ut
at

ás
án

ak
 V

II
. 

öt
év

es
 t

er
ve

uj

38

a

Cd .4
1-9 Vico kcd 

td
'S

a> _
tUD рсц ‘<У
SS
:0 w

ácNСО
а
le
-o'4»

:s§

КиьBWСй*0)

cd
"cd

‘Cd>

CM тЧ © со со © ф СО ©
со Еч о со со со ЕЧ СМ
со Еч со ю ф ф © со CM
тЧ гЧ тЧ тЧ 14 тЧ

с о Еч со со со ЕС 00 со
о СО ©' 5 0 ч со' со' со ©"ю 50 со ф © ЕЧ ф со ЕЧrH гЧ тЧ гЧ гЧ гЧ ©

гЧ

со Ф^ 00 © ю 1-Н © со 50
|> 5сГ ©' тЧ гЧ ©' 0 3 НО ЕЧ
ю СО со о з © i4 ю с з т-Ч
<м тЧ см со СО 14 ©тЧ

© л
со ф'

со
см'

©
©'

©^
гЧ

СМ
©

тЧ
тЧ

ЕЧ ©
с з '

см СО см со © ЕЧ ЕЧ см ЕЧ
со см гЧ со

со
со

i4
гЧ

тЧ
©'

©^
тЧ

Ю
см'

СО
©'

гЧ
50

ЕЧ̂
©'

50
©'

со О ю Еч © со ЕЧ тЧ СЗ
ю со ю СО тЧ см ф

см

со Ф 00 см Еч СМ гЧ со ©^
тЧ см' со а з с б со' 05 Еч' о
05 со ф 0 3 см © СО © ф

1—1 тЧ ©

СМ 50 ЕЧ̂ ©^ НО со СО см со
Еч СО 1ч' ©' ©' см' со' со ©'
О ГЧ со © © со ф ф а з
тЧ ф

© ю ф^ © т-Ч Ф л см̂
50 со' Еч' 50 со' LO 0 3 со со'
т—1 ф см см ф см

тН

см со 14 ©^ ©^ © ЕЧ гЧ НО
©' 05' ЕЧ 1-4 0 3 Еч' со' ю' 05
гЧ СО ЕЧ 03 © ю ф ОЮ

см ЕГО « со со ф„ тЧ со гЧ
с-*' со' о со ф' ©' тЧ со' СМ
гЧ тЧ ф см см гЧ см со

т-Ч

СО см̂ С5 © со Еч̂ Еч_ см
со' 05' со см ©' со' ф' ф' ©со тЧ см £— © ЕЧ СО ф тЧт-Ч тЧ 1С0

ю © со 05 ю Еч̂ тЧ ©
О* со' 00 0 3 ф' см' ЕЧ 1—1 ©'
© Ф см см СМ со
см гЧ

со © СО © ф. 50 ЕЧ ю со
со' 05' Еч" ю' ©' но 50 ©' а з
см СМ см ЕЧ © со СМ со ©1-4 гЧ ю

05 см © СО СМ ©^ ©^ ©^ см
о' со 0 3 ©' 05 со' еч' со ©'см см СМ см ф со

со 14 см ©^ 5D © ЕЧ̂ см со
со' со' 00 со' см' еч' Еч' см' т_5-
05 тЧ см 0 3 © Еч ф ЕЧ

Т"Н Ф

СМ см тЧ ф СМ ф СМ̂ 0 3 ©_
Ю 03 ф' со' ©' ф' LO ЕЧ

50 см см тЧ гЧ
гЧ »4

■44
cdN
V3

а >9 cd ‘cd
>9 д Е >9

М

D
or

og

с
vaJ 4d

и тз ТЗ Id
cd(ч-Ч
‘cd

s

G  .. 
‘cd •

Ü)
V3
о
0>

гП
а
"со
н

'nÖQ
О

О

а
NЮ
0)
>

о
в
ио
Д

‘Cd5ч
OüO
ю
£ Sz

én
b

O
S

S
Z

OFKFV
Szénbányák
OÉÁ
MÉV

87.0 km/év 
38,8 km/év
31.0 km/év 
32,7 km/év

összesen 189,5 km/év

Ebből a kapacitásból a KFH, a MÁFI, az 
OÉÁ és a MÉV részére mintegy 60 km/év ku
tatásra van szükség, így a szénbányászati kuta
tási igények kielégítésére 130 km/év szabad 
kapacitás állhat rendelkezésre.

A kutatás számszerű eredményein túlmenően 
а VI. ötéves tervben elért kutatás-módszertani 
eredményekről is beszámolhatunk:
— Bököd II. területen a geofizikai módszerek 

intenzívebb alkalmazásával a magfúrásos 
kutatás helyettesítését érték el, valamint a 
nyert földtani telep-paraméterek számítógé
pes, geostatisztikai feldolgozásával a kiérté
kelést pontosították, ill. gyorsították.

— Az Ajka II. és a dubicsányi területeken 
nagyszámú fúróberendezéssel a koncentrált, 
dinamikus kutatás elveit a gyakorlatban is 
eredményesen alkalmazták. A nyert föld
tani adatok számítógépes tárolása, ill. ki
értékelése folyamatban van.

— A lignitkutatások földtani adatainak számí
tógépes tárolását elvégezve, annak számító- 
gépes értékelését, geostatisztikai feldolgozá
sát is eredményesen végzik.

— A VI. ötéves tervben megvalósult kutatások 
eredményeit tekintve hangsúlyozni szüksé
ges a szénbánya vállalatok jó kapcsolatát a 
MÄFI, a MÁELGI és az OFKFV szakembe
reivel, azok szolgálatkész közreműködését a 
kutatási tervek készítésében, a tervek meg
valósításában és a kutatások kiértékelésé
ben.

Összefoglalva a szénbányászat VI. ötéves 
földtani kutatási tevékenységét, megállapítható, 
hogy
— a tervezett kutatások nem valósultak meg 

maradéktalanul, s ennek elsősorban pénz
ügyi okai voltak. Az új finanszírozási rend
szer pedig csak 1985-ben éreztette kedve
zően hatását.

— Az elvégzett kutatások viszont eredményes
nek mondhatóak: a megkutatott új ipari va
gyon mennyisége — a termelés jelenlegi 
szintjén — 15 évi termelést tesz lehetővé.

— A tervidőszak földtani kutatásai a részletes 
fázisú és a termelési kutatások irányába to
lódtak el (a kettő együtt az összkutatások 
52%-át teszi ki). Ezért megfontolásra ajánl
hatjuk — több szénbánya vállalattal egybe
hangzóan — a felderítő fázisú kutatás fi
nanszírozásának visszahelyezését az állami 
költségvetésbe, KFH-hatáskörben. » ,

A szénbányászat földtani kutatásának JV1I. 
ötéves tervét a vállalatok ez év januári anya
gai alapján tudjuk értékelni (5. sz. táblázat, 
és 2. sz. ábra).
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2. ábra. Szénbánya vállalatok földtani kutatásának VII. ötéves terve

A szénbánya vállalatok a VII. ötéves tervi 
földtani kutatási igényük összeállításánál — az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően — a távlati 
termelési tervük teljesítését tartották szem előtt 
s így a kissé túlzottnak látszó tervszámokban is 
ez a nemes szándék tükröződik. A szénbánya 
vállalatok összes kutatási igénye tehát az alábbi 
értékeket tükrözi:

640,0 km
(128 km/év)

2496,6 M Ft 
(499 M Ft/év) 
a terv,

összesen

melyből:
Előkutatás

Felderítő fázis 
Előzetes fázis 
Részletes fázis 
Termelési kút.

115,4 km (18%)

126.8 km (20%)
139.8 km (22%) 
179,0 km (28%)
79,0 km (12%)

451,0 M Ft 
( 90,2 M Ft/év) 
454,7 M Ft
699.3 M Ft
587.4 M Ft 
304,2 M Ft

Ebből a tervből annyi megfigyelést minden
képpen le kell szűrni, hogy az előkutatási, a 
felderítő és előzetes fázisú kutatási igénye elég
gé egyenletesen oszlik meg: 18—20—22% rész
vétellel, míg a részletes fázisú kutatás a teljes 
kutatási terv 28%-át teszi ki. S ha még ehhez 
a termelési kutatás 12%-os részesedését is hoz

záadjuk, úgy egyértelmű, hogy a termelést 
közvetlenebbül szolgáló, magasabb megkutatott
sági fokot biztosító kutatásokra helyeződik a 
hangsúly a VII. ötéves tervidőszakban is. En
nek az elvnek az elismert indokoltsága mellett, 
ugyancsak szükségesnek tartjuk a medencék 
jövőjét tisztázó ill. a választékot biztosító elő
kutatások megfelelő támogatását is.

A Bányászati Egyesülés (szénbányászati) 
Igazgató Tanácsa ez évi munkatervében szere
pel a VII. ötéves földtani kutatási terv megtár
gyalása, melynek kapcsán a számszerűsített ku
tatási igények elfogadása mellett a kutatási faj
lagos módosítására is valószínűleg javaslat szü
letik. Az igényekkel összhangban megemelt ku
tatási fajlagos egyértelműen biztosítaná — a 
vállalati hatáskörbe utalt — felderítő, előzetes, 
részletes és termelési kutatási tervek teljesíté
sének pénzügyi fedezetét. Ezen igazgatótanácsi 
döntés után mindenképpen indokoltnak tarta
nánk a VII. ötéves tervi földtani kutatások, 
szénbánya vállalatokkal történő IpM—KFH 
egyeztetését, ahol a folyamatban lévő kutatá
sok eredményeit is értékelve lehetne a vállalati 
igények jogosságát ill. sürgősségét elbírálni.

Ezekután nézzük konkrétan, milyen kiemelt 
területek szerepelnek az egyes vállalatok VII. 
ötéves kutatási tervében:
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Előkutatási fázisú területek között az aláb
biak :
— Mecseki Szénbányáknál: a bogádmindszenti, 

karbon korú szénelőfordulás helyzetének 
tisztázása;

— Dorogi Szénbányáknál: a Lencsehegy D-i, a 
Borókás K-i terület, mint csatolási lehetőség 
és a szomor—epöli terület mint külfejtési, 
ill. kismélységű bányatelepítési lehetőség;

— Tatabányai Szénbányáknál: A Páty—Buda- 
jenő térség szénelőfordulásának tisztázása;

— Oroszlányi Szénbányáknál: az Oroszlány 
É-i csatolási lehetőség, Mór É és Bököd III. 
terület önálló bányatelepítésre alkalmas 
szénelőfordulásának megvizsgálása, s egyben 
a bányavállalat perspektívájának is megha
tározása;

— Veszprémi Szénbányáknál: a Mór I—II., a 
Bakony É, a Bakonyoszlop szénperspektí
vái, valamint a kréta, az eocén és a miocén 
korú szénelőfordulások külfejtési lehetősé
gének tisztázása;

— Borsodi Szénbányák területéről: a Miskolc 
D-i, a Dubicsány É-i bővítés, Sáta-Bóta és 
a Szendrő környéki területek szénvagyoná
nak tisztázása;

— Nógrádi Szénbányáknál: a Dobroda, a Cser
hát előtér, a Mátra É perspektívát eldöntő 
és a Peremi külfejtési lehetőségeket tisztázó 
területek kutatásai;

— Mátraaljai Szénbányák reménybeli területei 
közül a Nagyút—Kál, a Taktaharkány és az 
Egercsehi—Hevesaranyos kerülne megkuta
tásra.

A fentebb felsorolt reménybeli területek elő
kutatásának eredményeképpen mintegy 720 M 
t kategorizált új ipari vagyont realizálhatunk, 
melynek megoszlása szénfajtánként:

feketekőszén 65 M t
D.-túli b.-kőszén 220 M t
É.-magyarorsz. b.-kőszén 35 M t
lignit 400 M t

A tervezett 451 M Ft kutatási költséget véve 
figyelembe,, 1 t  új vagyon megkutatása csupán 
63 fillérbe kerülne.

A felderítő, az előzetes, a részletes fázisú, va
lamint a termelési kutatások soraiban szerepel
nek a következők:
ÁTB-keretből kerülne finanszírozásra:
— a Máza D-i terület előzetes fázisú kutatás 

43,8 km-re, 308,0 M Ft összegben,
— az É-bakonyi előtér felderítő, előzetes és 

részletes fázisú, 22,5 terjedelmű és 90,0 M 
Ft költségű kutatása, és a bakonyoszlopi 
felderítő fázisú kutatás 6,1 km terjedelem
ben 30,0 M Ft költségben.

A vállalatok saját kutatási keretük terhére 
az alábbi, jelentősebb területek kutatását ter
vezik :
— Mecseki Szénbányák: a Rücker К—Vasas D 

felderítő-előzetes fázisú, a Hosszúhetény 
részletes fázisú, az Öfalu—Apátvarasd felde
rítő-előzetes fázisú területek kutatását ter
vezi, összesen 257,8 M Ft összegben, ami a 
kutatási fajlagos 1360 Ft/TJ-ra való emelé
sét jelentené.

—■ Dorogi Szénbányák: a  bajnai területe előze
tes-részletes fázisú, Lencsehegy D felderítő 
fázisú és a működő bányák jelentős terme
lési kutatását tervezi 800 Ft/TJ fajlagos ér
tékében, 66,4 M Ft összegben.

— Tatabányai Szénbányák: legjelentősebb a 
Mány K-i terület részletes fázisú kutatása, 
a 800 Ft/TJ-nak megfelelő értékben 127,4 
M Ft összegben.

— Oroszlányi Szénbányák: jelentős saját költ
ségű kutatást tervez, melyben a Márkus- 
hegy II. és Oroszlány É-i területek felde
rítő-előzetes és részletes kutatása, Mór É és 
Márkushegy Ny felderítő kutatása és na
gyobb mérvű termelési kutatás szerepel
291.0 M Ft összegben. Ez a tervezett ösz- 
szeg 1588 Ft/TJ kutatási fajlagost igényel.

— Veszprémi Szénbányák: a felderítő-előzetes- 
részletes fázisban a Kolontár II., a Mór I— 
II., a Küngös-Csajág és a külfejtési területe
ket kívánja megkutatni, míg termelési kuta
tást a dudari, a balinkai, az ajkai és a kül
fejtési területeken tervez. A megvalósítás 
csak 1488 Ft/TJ fajlagossal érhető el.

— Borsodi Szénbányák: 310,1 M Ft-os tervei
ben a dubicsányi terület befejező és bőví
tési lehetőségének továbbkutatása mellett, a 
Sajómercse II., a Medenceperem Ny, a Be- 
rente IV., Forrásvölgy mélyművelési, a 
Mákvölgy—bekölcei külfejtési felderítő-elő- 
zetes-részletes fázisú kutatási területek sze
repelnek. A működő bányák termelési ku
tatását is jelentős összegben tervezték. A 
fenti területek tervezett összegű megkuta
tásához 1430 Ft/TJ kutatási fajlagos szolgál
tat megfelelő pénzügyi fedezetet.

— Nógrádi Szénbányák: saját költségre a Mát- 
raverebély, a Peremi külfejtés előzetes- 
részletes-fázisú és a Bikkvölgyi terület rész
letes fázisú kutatását tervezi, valamint je
lentős termelési kutatást a Gyula III. és 
működő aknák területén. A kutatásokra ter
vezett összeg 59,0 M Ft, melyre 1074 Ft/TJ- 
ra megemelt fajlagos nyújt csak fedezetet.

— Máeraaljai Szénbányák: a Nagyút—Kál
felderítő és a Kápolna Ny előzetes-részletes 
fázisú kutatását tervezi nagyobb összegben, 
saját költségre. Szerepel még a vállalat ter
vében az Egercsehi IV. felderítő, és a Bükk- 
ábrány, Visonta termelési kutatás is. A sa
ját költségre tervezett kutatások összege
195.0 M Ft, mely összeg 828 Ft/TJ fajlagos
sal biztosítható.

A fentebb felsorolt, saját költségre tervezett 
kutatások szénbányászati összege 1617,6 M Ft, 
mely összeg a jelenlegi kutatási fajlagos 1210 
Ft/TJ-értékre történő felemelésével biztosítha
tó. További feladatot jelent az iparági szintre 
jóváhagyott alapképzési kulcsnak, igazgató ta
nács általi — a kutatási terveket ill. feladato
kat figyelembe vevő — vállalatonként differen
ciált kutatási fajlagosról megállapodás (mellyél 
kapcsolatosan PM—IpM előzetes hozzájárulás
sal is rendelkezünk).

A szénbányászat VII. ötéves földtani kutatási 
tervének kivitelezése, beismerjük igen nagy
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feladatot jelent a pénzügyi háttér megterem
tésében és a kutatási kapacitás, ill. a kutatási 
eredmények feldolgozását, kiértékelését jelentő 
geológus, geofizikus szakembergárda létszámá
nak biztosításában.
— A pénzügyi nehézséget tulajdonképpen az 

okozza, hogy az előkutatási fázisú területek 
megkutatására, a KFH pillanatnyilag nem 
rendelkezik megfelelő pénzösszeggel, s így 
hiába dönt kedvezően az igazgató tanács a 
megemelt kutatási fajlagos differenciált lét
rehozásában, az egyes területek magasabb 
fázisú kutatását — az előkutatási fázis el
maradása vagy időbeni eltolódása miatt — 
nem lehet folytatni ill. befejezni a tervidő
szakban.

— A VII. ötéves terv megvalósításához szüksé
ges fúrási kapacitás — a BE Igazgató Taná
csának 1984. évi vizsgálata szerint — ren
delkezésre áll, de a kapacitás szinten tartá
sához szükséges géppótlásokhoz, „pénzügyi
leg megalapozottabb” tervre volna szükség a 
fúróvállalat, ill. üzemek részére.

— A szakembergárda helyzetét tekintve aláb
biakat mondhatjuk:
A kutatófúrások optimális telepítéséhez 
szükséges külszíni geofizikai méréseket és 
kiértékeléseket a KFH anyagilag támogatja,

a MÁELGI pedig műszerezettségével és 
geofizikusaival a szükséges mértékben és 
határidőre elvégzi.
A kivitelezett kutatófúrások mintaanyagá
nak gyorsabb feldolgozását — és számító
gépi adatbank létrehozását — az OFKFV és 
a többi vállalat és kutatóüzem geológus- 
szakgárdája folyamatos kódolással segíti elő. 
A kutatási fázisok befejezését követő, föld
tani jelentésben sűrített kiértékeléseket az 
OFKFV és szénbánya vállalatok szakembe
rei nagyon sok esetben már közösen végzik, 
nagyon jó szakmai összhangban.
A szénbánya vállaltatok földtani szolgálata a 
kutatások tervezésétől kezdve, a kivitelezé
sen keresztül, a kutatások kiértékeléséig 
szoros kapcsolatot tart a kutatásban közre
működő szakemberekkel, ezzel is segítve a 
földtani zárójelentések időbeni, tartalmas 
elkészítését.

Végezetül megköszönve a VI. ötéves tervidő
szak földtani kutatásainak megvalósításában, 
eredményeinek elérésében közreműködő vala
mennyi felettes szervezet, hivatal, intézet, ku
tatóvállalat szakembereinek közreműködését, 
kérem Őket, hogy a VII. ötéves terv során is 
hasonlóképpen támogassák a Bányászati Egye
sülés szénbánya vállalatait, célkitűzéseik ered
ményes megvalósításában.
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Hírek
Bányászat és kohászat, 1985

A foglal- Részese-
Az

export
A term elés 

indexekoztatot-
tak dés a 

term e-
aránya 
az érté- 1980 1 1984

szám a 
ezer fő lésből % kesítés- 

ből % % -ában

Bányászat
Összesen 115,3 100,0 3,3 98,5 101,7
Ebből:

Szénbányászat .80,0 35,9 1,6 95,6 97,7
Kőolaj- és földgáz- 

kitermelés 14,5 55,8 1,8 102,1 105,2
Bauxitbányászat 4,5 3,2 11,4 85,4 96,6

Összesen
Kohászat 

83,4 100,0 23,4 98,6 98,9
Ebből:

Vaskohászat 64,3 68,9 20,1 93,1 98,4
Almíniumkohászat 16,2 24,1 34,2 117,5 99,2

M agyar S ta tisztika i Z sebkö n yv  (1985)

Energiahordozók termelése
(1 000 t)

1 1970 1980 1984 1985

Feketeszén 4 151 3 065 2 573 2 639
Barnaszén 19 008 14 157 14 448 14 016
Lignit 4 671 8 479 8 026 7 387
Széntermelés

összesen 27 830 25 701 25 047 24 012
A termelt szén 

átlagos
fűtőértéke kj/kg 13 695 11 245 10 998 10 923

Kőolaj 1937 2 031 2 007 2 012
Földgáz, millió m3 3 469 a 142 6 911 7 441
Benzin 990 2 338 2 527 2 664
Gáz- és tüzelőolaj 1948 3 713 3 529 3 522
Fűtőolaj 2 276 3 267 2 546 2 548

M agyar S ta tisztika i Z seb kö n yv  (1985) 

Az 1985. évre vonatkozó adatok  előzetesek

Az energiaforrások szerkezete
<%>

1 1970 1 1980 1 1984 1 1985

Szénféleségek 50,1 28,8 27,1 26,7
Kőolaj és 

kőolajtermékek* 29,9 37,4 34,0 33,0
Földgáz 13,5 26,2 27,1 26,9
Egyéb energia- 

hordozók** 6,5 7,6 11,8 13,4
Összesen 100,0 100,0 100 ,0 100,0

Ebből: az import 
aránya 37,2 52,2 49,0 50,0

M agyar S ta tisztika i Z sebkönyv  (1985) 

*PB-gázzal és gazolinnal együtt
♦♦Tűzifa, faszén atom erőm űvi és im p o rt villam os energ ia  stb.
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A közvetlen energiafelhasználás 
ágazatok szerint*, 1984

(Fűtőérték alapján, %)

Ebből
energia szén 1 földgáz villam os

energia

Ipar 46,8 16,8 68,9 54,8
Építőipar 1,3 0,2 0,3 1,0
Mezőgazdaság és 

erdőgazdálkodás,
vízgazdálkodás 8,0 2,3 3,8 7,7

Közlekedés, posta és
távközlés 6,0 1,9 2,0 4,8

Lakosság 29,3 72,1 16,8 20,7
Egyéb 8,6 6,7 8,2 11,0

Összesen 100 ,0 100,0 100,0 100,0

‘Á gazatokra nem  bontható  felhasználás nélkül.

M agyar S ta tisztika i Z sebkö n yv  (1985)

Az energiafelhasználás indexe 
(1980 =  100,0)

1 1981 1982 1 1983 1 1984 1 1985

Népgazdaság
összesen 99,5 100,5 99,0 102,7 105,1
Ipar
Mezőgazdaság és

97,5 96,1 95,8 98,1 97,6

erdőgazdálkodás,
vízgazdálkodás 101,1 102,0 97,0 103,2 103,5

Közlekedés, posta
és távközlés 97,6 94,0 87,7 88,1 88,5

Lakosság 102,0 107,2 108,0 114,8 123,4
M agyar S ta tisztikai Z sebkönyv (1985)

Villamos energia

1 1970 1 1980 1 1984 1 1985

Az ország összes 
erőműveinek 
kapacitása, MW 2 733 5 407 6 336 6 350

Villamos energia, 
millió kWh 
termelés 14 542 23 875 26 303 26 770
ebből: atomerőművi — —■ 3 766 6 480
behozatal 4 058 10 182 11 589 12 732
kivitel 663 2 795 1 320 1 924
felhasználás* 15 008 26 467 30 883 31 705

A hagyományos hőerő
művek tüzelőanyag- 
felhasználása, %
feketeszén 9,6 6,9 6,0 5,2
barnaszén 43,3 27,2 29,6 26,9
lignit 12,8 17,1 17,7 16,5
fűtőolaj 19,0 13,9 16,7 '21,2
földgáz 15,2 34,8 30,0 30,2

ф
•önfogyasztás és hálózati veszteség nélkül

M agyar S ta tisztika i Z sebkö n yv  (1985) 
Az 1985. évre vonatkozó adatok  előzetesek
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