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Az építő- és építőanyag-ipar földtani 
és bányaföldtaní szolgálatának 
tevékenysége

A z építő- és építőanyag-ipari ásványi 
nyersanyagok kutatásának áttekintő  története

Az ásványi nyersanyagok kiterm elésében két
ségtelenül az építőanyagok — és ezen belül a 
kőféleségek — bányászata a legősibb és legszé
lesebb körben alkalm azott foglalkozás. A bá
nyászkodás során igen gyorsan gyarapodtak a 
tapasztalatok, m ind a nyersanyag változékony
ságára, m ind pedig a kiterm elés, feldolgozás cél
szerű módozata területén.

E tapasztalatok alapján rövid időn belül a 
bányászkodás irányát az ember módosította, sőt 
az ú j lelőhelyek kiválasztásával is hasznosította1. 
A lelőhelyek felderítése, a m egnyitás alkalm as 
szintjének kijelölése nagy fontosságú döntés 
volt, am elyben a nagy tapasztalatú  építőmeste
rek, szobrászok vettek  részt, úgy hogy az elő
m unkálat a  kiterm elt anyag minőségének szak
szerű megítéléséig, „minősítéséig” terjed t. Ké
sőbb ez a tevékenység annyiban fejlődött, hogy a 
felhasználók m ellett egyre jobban előtérbe ke
rü lt a bányászok és a geológus közreműködése, 
sőt a földtani ism eretek bővülésével a  geológus 
állásfoglalása m eghatározóvá vált. Természet
szerűleg az előm unkálat más vonatkozásban is 
fejlődött, így fokozódott az adaptáció, az egyes 
kőzetm inták vizsgálatának szerepe, sőt az k i
sebb feltárások elvégzésével is kiegészült. Ez 
a vizsgálat és feltárás azonban inkább ötlet
szerű volt, elsősorban bizonyos feltételezések 
alátám asztását vagy cáfolatát szolgálta. Lénye
gében ez az előm unkálati m etodika érvényesült 
a legutóbbi időkig és a kétségtelenül felism er
hető jelentős fejlődés m ellett a m inőségi váltás 
— az építőanyagok bányászatra alkalm as lelő
helyeinek kijelölésében csak az utolsó negyed
században következett be.

A bányászat és a feldolgozás gépesítése m el
lett m ár nem  volt követhető az a szelektív te r
melés, am ely a viszonylag kisebb volum enű és 
döntően kézműves jellegű m űvelés jellemzője 
volt. Így a  jól szervezett kiterm elés és előké
szítés, feldolgozás érdekében sokkal részletesebb 
előzetes információra volt szükség, am ely csak 
egy átgondoltabb és szükségszerűen nagyobb 
ráfordítással végrehajto tt földtani ku tatás alap
ján volt csak elérhető. Ezt a felism erést sie tte t
te az ötvenes években m egindult iparfejlődés 
során néhány m egújíto tt bányánál a  nyersanyag 
m ennyiségére vagy minőségére vonatkozó elő
zetes értékelés, illetve a  tényleges eredm ények 
eltérése, az ebből adódott term elési nehézségek 
sokasodása.

*Az ÉVM fögeológusa
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A lényegesen részletesebb, az alkalm azott 
földtani ku tatás kritérium át elérő vagy meg
közelítő előm unkálat irán ti igény nagyjából kö
zel egyidőben jelen tkezett a tervezés, irányítás, 
a kutatás és a bányászat irányából, azonban 
kétségtelen, hogy e tekintetben a SZIKKTI volt 
az egyik első kezdeményező. A különböző hely
ről kiinduló kezdeményezések, intézkedések 
eredm ényeként gyakorlatilag 1960-tól szám ít
hatjuk  az építő- és építőanyagok felderítésében 
a földtani ku tatás általános elve és módszere 
szerinti elővizsgálatok m egindulását és annak 
rohamos szétterjedését. Az egyes iparágaknál 
az alkalm azott földtani ku tatás közel egyidőben 
indult be

— a kötőanyagipar,
— a  kő- és kavicsipar és
— a kerám iaipar 

területén.
A földtani m unka bevezetésének m ásirányú 

kezdeményezője volt a  bányahatóság, ill. a bá
nyatörvény és a feladatokra egyre nagyobb ha
tást gyakorló Központi Földtani Hivatal.

A földtani elemzés viszonylag gyors térhódí
tásának a hatósági követelm ények és a meg
nyilvánuló igények m ellett komoly személyi és 
tárgyi kritérium ai voltak, am elyek előfeltételét 
képezték a  feladatok megfelelő végrehajtásának.

Az építő- és építőanyag-ipari ásványi nyers
anyag-gazdálkodás gyors térhódítását biztosító 
személyi és tárgyi feltételek között lényeges 
volt

— az iparfejlesztési kutatásokat végző 
SZIKKTI,

— a term elési problém ák elhárítását célzó 
tégla- és cserépipar,

— a  különböző alkalm azott földtani ku tatá
sokat végző FTV és

— a tárcán  kívül tevékenykedő néhány szer
vezet bekapcsolódása.

Term észetszerűleg a földtani m unka ebben az
időszakban sok vonatkozásban eseti jellegű volt,
így

— az éppen soron levő új üzemtelepítésekhez 
igyekezett, nem egyszer azok létesítésével 
párhuzam osan, esetenként utólagosan,

— a rekonstrukciókat akadályozó, ill.
— az egyes üzemek felfutását, esetenként a 

szokvány szintre korlátozódó term elési 
problém a elhárításához a szükséges nyers
anyag-hátteret felkutatni, ill. biztosítani.

A földtani szolgálat módszerében, eszközeiben 
is a spontán jelleg érvényesült. Ez azzal is m a
gyarázható, hogy a földtani ku tatás alapvető 
tételei nem voltak egyszerűen adaptálhatók, így 
változatos eszközök és módszerek jellem ezték az 
elemzést. A kutatás súlyponti kérdéseinek meg
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ítélése (ezen belül a geológiai, a technológiai és 
a bányászati szem pontok arányai) sem voltak 
egységesek.

Ezt a  helyzetet jól tükrözi, hogy
nem  voltak a nyersanyag m inőségi igé
nyét m agába foglaló kondíciók,

— nem  voltak k ialakult m ódszerek a nyers
anyagot reprezentáló m intavételezésre,

— nem  volt k ialakult gyakorlat a vizsgálati 
eredm ények  arányos értelm ezésére, m ér
tékadó következte tések  levonására.

Ez az időszak szerencsére rövid, átm eneti jel
legű volt, és m integy ötéves tervciklusra volt 
mindössze jellemző.

A fejlődést term észetszerűleg m ár ebben az 
időszakban is a  dinam izm us jellemezte, és töb
bek közö tt:

— akkor alakultak  ki az építő- és építőanyag
ipar ásványi nyersanyagok kutatásának 
jelenleg is működő főbb bázisai,

— a tevékenység megfelelő koordinálását a 
felügyeleti szervek is elősegítették (az 
ÉVM -ben pl. főgeológusi stá tu st hoztak 
létre).

Az 1965-től kezdődő tervidőszakot
— a kutatások m ódszerének kialakulása, egy

ségesedése,
— néhány m ai megítélés szerint is kiem elke

dő eredm ény,
— az idevágó m űszaki fejlesztések beindulá

sa, és
— a  földtani ku tatási eredm ények rendszeres 

m egvitatása (OÄB) és elbírálása jelle
mezte.

Ebben az időszakban m ár rendszeressé vál
nak:

— a  földtani szolgálat eredm ényeiről beszá
moló publikációk,

— a földtani szolgálat építőanyag-fajtákra 
adap tá lt irányelvei nem csak kialakulnak, 
de a tudom ányos egyesületek előadó ülé
sein, szaklapokban bem utatásra és meg
v ita tásra  kerülnek,

— m intaszerűen m egszervezett és lebonyolí
to tt vizsgálatok egyre nagyobb számban 
jellem zik az ép ítőanyag-kutatást (ezek kö
zül is kiem elkedik a Berem endi Cement
gyár kom plex földtani kutatása),

— m űszaki fejlesztések indulnak a  feltárás 
m ódszertanára, a m intavételezésre, a m in
ták  értékelésére, az eredm ények általáno
sítására vonatkozóan.

A földtani m unkák ebben az időben elsősor
ban 1962-ig a tárca fejlesztési hitelkeretéből és 
nagyjából az előző időszakra is jellemző arány
ban folynak, azzal a szükségszerű kiegészítéssel, 
hogy a kutatások ütemezése, előkészítése szer
vezettebbé válik, de alapvetően az előző idő
szak feszítő körülm ényei (új beruházás, re 
konstrukció, működő üzemek kim erülő nyers
anyagkészletének pótlása) változatlanul a  m eg
határozóak.

1970-től a IV. ötéves tervidőszaktól új hely
zet és minőségi változás következett be. Ennek 
legfontosabb jellemzői:

— a  9/1970. sz. KFH utasítás a lap ján  létre
jö ttek  az iparági földtani szolgálatok,

— az iparági földtani szolgálatok tevékeny
ségének koordinálására m egalakult az 
ÉVM Földtani Szolgálat,

— a K FH -nál összpontosult kutatási keretek 
felhasználásáról éves kutatási tervek ké
szültek,

— beindultak és rendszeressé váltak a prog
nózis jellegű kataszterező munkák,

— az építő- és építőanyag-ipari nyersanyag- 
kutatások eredm ényeinek bem utatása m ár 
részleteiben, rendszerint iparági bontások
ban a szakegyesületek rendszeres tém áivá 
váltak,

— az építőanyagok ku tatási módszereinek 
és tapasztalata inak  hasznosítására a Ma
gyarhoni Földtani T ársulat keretében 
nagy érdeklődést k iválto tt továbbképzésre 
kerü lt sor,

—  a  fejlesztési tevékenység a gyakorlati 
problém ákról fokozatosan elvi és elm életi 
terü letekre  tolódott,

— az építőanyag-kutatás eredm ényei nem zet
közi fórum okon is bem utatásra kerültek és 
tapasztalatcsere irán t külföldi szervek ré
széről is érdeklődés nyilvánult meg.

Az építő- és építőanyag-ipari nyersanyag- 
kutatások gyakorlati feladatai jelentősen módo
sultak és a készletigazoló kutatások m ellett az 
új igények kielégítésére irányuló erőfeszítések 
túlsúlya jelentkezett.

1975-től az V. ötéves tervidőszakában a fej
lődés töretlenül érvényesült. Így

— 5 és 15 éves fejlesztési koncepciók készül
tek  az egyes iparágakra,

— a fejlesztési koncepciók alap ján  első ízben 
elkészült és az egész tervidőszakban hatott 
az építőanyagok ku tatásának  5 éves terve,

— rendszeressé vált az ÉVM—KFH vezető 
szintű kapcsolat,

— az építőanyag-kutatás feladatai, eredm é
nyei az ÉVM—KFH által szervezett 
ankétok program jába került,

— a szétágazó feladatok és egyéb okok m iatt 
az ÉVM főgeológusi és a tárca irányító
koordináció funkciója szétvált,

— elsősorban a szocialista országokkal rend
szeres szakmai és tudom ányos tapasztalat- 
cserére kerü lt sor,

— m egrendezésre kerü lt az építő- és építő
anyag-ipari nyersanyagok gazdálkodásá
val foglalkozók részére a  II. továbbképző 
tanfolyam ,

— az ÉVM 9 СРВ tevékenységével sokirány
ban kiterjesztette  a földtani ku tatás értel
mezését, az adottságok és a technológia 
jobb kapcsolatával segítette a jobb hasz

nosítást.
A tervidőszak a la tt először kerü lt sor a  hosz- 

szabb táv ú  fejlesztés koncepciójába illeszkedő 
földtani kutatások beindítására és első ízben 
ny ílt lehetőség az adott, ill. e lhatározott ipar
fejlesztés érdekében a szám ításba vehető lelő
helyek változatainak  elővizsgálatára, a lterna
tív  telepítési lehetőségek felderítésére.
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Ebben az időszakban érett meg az elhatáro
zás az értékes ásványi nyeresanyagok kímélésé
re, lehetőség szerinti kiváltására. Ugyancsak az 
V. ötéves tervciklus végén fogalmazódott meg 
a törekvés az egyes nyersanyagok javító anya
gokkal történő hasznosítási lehetőségének kibő
vítésére, a meddő anyagok m ás irányú  felhasz
nálás érdekében történő vizsgálatra, a másodla
gos nyersanyag-hasznosítás lehetőségének minél 
szélesebb feltárására, am elyet az ésszerű taka
rékosság m ellett a fokozódó korlátozó tényezők 
is sürgetőbbé tettek.

1980-tól a VI. ötéves tervidőszak kezdetétől 
a népgazdasági célok és igények jelentős módo
sulása érvényesült. Ez term észetszerűleg erősen 
hatott az építő- és építőanyag-iparra, ezen belül 
pedig az ásványi nyersanyagkutatásra is. Az ex- 
tenzív fejlesztés háttérbe szorulása, a meglévő 
lehetőségek jobb kiaknázása, a gazdaságosabb, 
az energia- és nyersanyag-takarékos term elés 
szükségessége megváltozott feltételeket igényelt 
és terem tett. A m egváltozott feltételek a föld
tan i ku tatás koncepciójában is érvényesültek, 
m elyre a következők voltak jellemzőek:

— az ásványi nyersanyag m ennyiségi term e
lésének csökkenése,

— a nyersanyaggal szembeni minőségi igé
nyek növekedése anyag- és energiataka
rékosabb term ékstruktúra  érdekében,

— a  javító, a meddő és a  másodlagos nyers
anyagok hasznosítási arányára  irányuló 
törekvések és eredm ények fokozódása,

— új (importot, értékes nyersanyagot kiváltó 
stb.) nyersanyagok iránti érdeklődés foko
zódása,

— új lelőhelyek felkutatása helyett a  meg
lévő lelőhelyek, bányák környezetében to
vábbi, esetleg jobb minőségű, vagy jobban 
hasznosítható nyersanyag-előfordulások 
kutatásának általánossá válása,

— a korábban végzett kutatási eredm ények 
átértékelése, újabb m agasabb minőségű 
követelmények szerinti továbbvizsgálata.

M ár az V. ötéves tervidőben is érvényesült a 
föld-, a víz- és a term észetvédelem  fokozódó 
hatása az ásványvagyon kiterm elésének korláto
zásánál, am ely a  VI. ötéves tervciklusban az új 
földtörvény, a földnek m űvelés alól történő ki
vonásához kapcsolódó előírásával vált teljessé. 
E korlátozó szempontok figyelem bevételével 
került többek között kidolgozásra a  földtakaré
kos kavicsbányászat lehetősége és feltétele.

A most kezdődött VII. ötéves tervidőszakot 
is az előző ötéves időszak főbb elveinek további 
érvényessége jellemzi. Ehhez a  földtani kutatás 
jól egyeztetett program m al készült fel, amely 
lehetőséget ny ú jth a t — változó feltételek  m el
lett is — az alapvető célok elérésére, az a rá 
nyos és optim ális ásványvagyon-gazdálkodás 
feltételeihez való közeledésre. A változó felté
telekhez való jobb igazodás elősegítésére a  kö
zelmúltban megrendezésre kerü lt az iparágak 
érin te tt szakem berei részére a III. továbbkép
ző tanfolyam .
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A z építő- és építőanyag-ipari bányaföldtani 
szolgálatok sajátos helyzete

A z  építőanyagok körébe tartozó ásványi 
nyersanyag-gazdálkodáshoz kapcsolódó bánya
földtani tevékenység sok vonatkozásban egyedi 
jellegű problém ákat is felvet, sajátos feltételei 
szerint. így:

— bár az építő- és építőanyag-ipari nyers
anyag-term elés összvolumenében az ország 
legnagyobb bányászati szektorát jelenti, az 
nagyszám ú term előhelyhez kapcsolódik és 
a szétszórtan települt üzemek fajlagos te r
melése alacsony, legfeljebb közepes m ér
tékű,

— a nyersanyagbányászat általában feldolgo
zóüzem igényét elégíti ki, a kiterm elés a 
feldolgozóüzem tevékenységéhez kapcsoló
dik,

— a szétszórt településű és alacsony fajlagos 
term elésű üzemek bányászati tevékenysé
gének figyelemmel kísérése más jellegű 
feladatot jelent,

— a bányászkodás egy része (szemcsés anya
gok) víz alól történik, így a jellegzetessé
gek nyomon követése csak közvetetten és 
a term elési feltételekkel befolyásolt mó
don lehetséges,

— a bányászott nyersanyag megfelelőségét 
alapvetően minőségi jellemzői határozzák 
meg. Igen gyakori, hogy eltérő földtani 
képződmények minőségi kondíciói azono
sak, ugyanakkor azonos földtani képződ
m ényen belül változhat a minőségi tu la j
donság. Ez a gyakran megjelenő kettősség 
komplexebb ism eretet és értékelési módot 
igényel,

— a minőségi kondíciók a feldolgozási tech
nológia, ill. a felhasználói igénytől függően 
időben is változóak,

— m inden más bányászati szektorhoz viszo
nyítva lényegesen nagyobb a környezet-, 
a term észet- és a vízvédelem befolyásoló 
korlátozó szerepe, a m ár működő üzemek 
esetében is.

M indezekkel szem ben kedvező lehetőséq, 
hogy

— a bányászat sok esetben hosszú időn ke
resztül, azonos területen  folyik, így a  te rü 
letbővítés stb. megfelelő helyism eretre és 
tapasztalatra épülhet, em ellett

— a külbányászat adottságaként előálló bá
nyafal jó feltételt terem t a  település ta 
nulmányozására, figyelemmel kísérésére.

Az építő- és építőanyag-iparhoz kapcsolódó 
Földtani Szolgálat rendszer az intenzív iparfej
lesztés időszakában alakult ki.

Ebben az időszakban a legjelentősebb felada
tot az új, vagy újszerűvé vált üzemek megfe
lelő nyersanyagellátásának gyors biztosítása ké
pezte. Ez az időszak lényegében 1980-ig jellem 
ző volt.

Ma a m egváltozott körülm ények között az ex- 
tenzív gazdálkodási elveket felváltó intenzív 
gazdálkodás időszakában különösen fontos a 
m ár term elésbe vont készletek minél jobb hasz
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nosítása, és a megalapozó bányaföldtani tevé
kenység folyam atos m agas színvonalú folyta
tása.

Ennek a  követelm énynek az iparágak Föld
tani Szolgálatai fokozott erőfeszítéssel igyek
szenek m egfelelni olyan időszakokban, amikor 
a létszámcsökkentés m inden term elő szférában 
a célszerű működés egyik feltétele. Az erőfeszí
tések eredm ényeként az ásványvagyon-gazdál- 
kodás „Kiadási oldalának” folyam atos nyomon- 
követésével, a term elés operatív  segítségével a 
vagyonnyilvántartás egyre használhatóbbá és 
megbízhatóbbá válik, jól reprezentálva a tény
leges adottságokat. A Földtani Szolgálatok e te 
vékenységük m ellett több kapcsolódó feladat 
megoldásában is részt vesznek, pl. átállás térfo 
gatról a súly szerinti ny ilvántartásra  stb. segít
ve ezzel is az általános célkitűzések teljesülését.

A z építő- és építőanyag-ipar ásványi 
nyersanyag-gazdálkodásának célkitűzései

A z  építő- és építőanyag-ipari nyersanyagok 
földtani kutatásával és felhasználásával össze
függő ásványvagyon-gazdálkodásnak, az ennek 
elősegítésére h ivato tt ÉVM és az iparági Föld
tani Szolgálat jövőbeni feladatait, ezek megol
dását elősegítő célkitűzéseit a népgazdaság és 
az ásványi nyersanyag-gazdálkodás helyzete és 
törekvése határozza meg. Ennek figyelem bevé
telével a célok és törekvések a következőkben 
összegezhetők:

— a földtani előm unkálat keretében  jobban 
kell érvényesíteni a helyes kutatási ará
nyoka t a már term elésbe von t terü letek  
készleteinek részletesebb m egismerése és 
az ú j lelőhelyek  felkutatása  között,

— a kutatási programokat hosszabb távra  
kell összeállítani és az ipari igényeket 
ennek m egfelelően kell figyelem be venni,

— nagyobb arányban  kell érvényesíteni a 
választékbővítés célkitűzéseit, az alterna
tív  lehetőségek felkutatását, fokozni kell 
a korábbi kutatások eredm ényeinek kor
szerűsítését,

— a ku tatási célok között a m inőséget döntő 
tényezőkén t kell értékelni, fejleszteni 
kell az építőanyag-kutatás módszerét, 
ezen belül a fö ldtani és technológiai vizs
gálat és értékelés kom plex egységére kell 
törekedni,

— nagyobb erőfeszítést kell tenni az arányos 
építőanyag-ellátás fejlesztésére, a szállí
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tások csökkentésére és a földtakarékos 
bányászat elveinek érvényesítésére,

— jobban kell egyeztetni a term észet-, a 
környezet-, a v ízvédelem  és a bányászat 
közös érdekét, és jobb súlyozással kell 
m egterem teni az ellentm ondó álláspontok 
kom prom isszum át,

— m egoldást kell találn i a távlati építő
anyag-gazdálkodás érdekében szükséges 
és felku tato tt lelőhelyek védelm ére. Ezzel 
párhuzam osan el kell érni a m ár term e
lésbe von t jó m inőségű készletek veszte
ség nélkü li kitérm elhetőségét,

— jav ítan i kell a term elési veszteségek ará
nyán, erőfeszítést kell tenni a belső m ed
dő csökkentésére, és ezzel összefüggésben 
az energiatakarékosabb nyersanyagbá
nyászat érvényesítésére,

— fo ly tatn i kell a m ár m egkezdett kataszte- 
rező m unká t és a m ódszert ki kell te r
jeszteni az egyéb nyersanyagokra. Erő
feszítést kell tenni a prognózistérképezés 
fejlesztésére,

— keresni kell a lehetőséget újszerű  nyers
anyagok felkutatására, a javítóanyaggal 
történő hasznosíthatóság kiaknázására, az 
alacsonyabb igényű tömeganyagok ennek 
megfelelő előállítására, az értékesebb  
készle tek  védelm ére  és különösen a m á
sodlagos nyersanyag-hasznosítás elter
jesztésére,

— e sokirányú feladatok megoldásához erő
síteni kell a bányaföldtani tevékenységet 
a term elési célokat jobban segítő term e
lési kutatást,

— az ország teljes körű nyersanyagellátásá
nak  összehangolása érdekében szükséges, 
hogy az egyéb szervek ásványi nyers
anyagterm elése és a fejlesztési elképze
lése a jövőben is egyeztetésre kerüljön.

Az építő- és építőanyag-ipar a jövőben sem 
nélkülözheti az ásványi nyersanyagok felhasz
nálását. Az ásványvagyon-gazdálkodás helyze
téből egyértelm űen prognosztizálható, hogy 
csökkenő nyersanyagterm eléshez kapcsolódva 
is nő a földtani ku tatás döntéselőkészítő sze
repe, jelentősége. E rre a h ivato tt földtani szol
gálatoknak fel kell készülniük, és az irányító 
szervek eddiginél is nagyobb segítése és tám o
gatása m ellett rem élhető a jelen helyzetet jel
lemző, lényegében zökkenőmentes ásványva- 
gyon-ellátás feltételeinek a távolabbi időkre is 
szükséges átm entése, fenntartása.
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