
A magyarországi uránipar égisze alatt végzett földtani
kutatási munkák

1953-1989

Gyakori jelenség, hogy egy bizonyos idő
szakban előtérben levő, közérdeklődésre szá
mot tartó tevékenység az adott időszakban a 
munkákban résztvevők és a szemlélők, ill. fel
használók számára a történések mikéntje, kro
nológiája evidens. Sokan tudják ki, mit, hogyan 
csinált, milyen eredményre jutott. Az évek, 
évtizedek múlásával, különösen, ha az ügy ak
tualitását veszti, az egykor nyilvánvaló, köztu
dott tények elhalványulnak az emlékezetben, a 
résztvevők kihullanak a kegyetlen idő rostáján, 
sok ismert tény feledésbe merül. Ha a rendsze
rező elme nem rögzíti a tényeket és nem teszi 
könnyen hozzáférhetővé mások számára, akkor 
sajnos feledésbe merülnek és a következő nem
zedék esetleg nem is gondol arra, hogy elődeik 
egyáltalán dolgoztak-e az általuk vizsgált terü
leten vagy témán. Sajnos gyakran tapasztaltam, 
hogy egy rendezetlen, vagy áttekinthetetlen 
hagyaték esetén inkább újra elvégeztek bizo
nyos munkákat, minthogy „kiássák” elődeik 
eredményeit.

Ez természetesen a földtani kutatásnál és spe
ciálisan az uránkutatásnál is érvényes megálla
pítás, különösen azért, mert annak idején az 
adatok titkos minősítése elzárta azok publikálási 
lehetőségét, így még a kortárs szakemberek előtt 
is az ismeretlenség homálya fedte az uránkutatá
si munkákat.

Az uránipar jellegének változása, az uránérc
nek mint energiahordozó nyersanyagnak a gaz
daság tényezőjévé válása lehetővé tette, hogy 
nyíltan, minden illetékes szakember részére hoz
záférhetővé váljanak az uránipari földtani kuta
tások eredményei. A nagyszámú, belső haszná
latra készült földtani jelentés, tanulmány és 
egyéb dokumentáció áttekinthető módon köz
kinccsé tétele volt annak idején választott célom, 
erre a tevékenységre kaptam felhatalmazást, ill. 
megbízást akkori szakmai felettesemtől, dr. 
MAJOROS Györgytől. Erre a munkára 1990-ben 
került sor és sajnos befejezetlen maradt.

E kis rövid dolgozatban természetesen szó 
sem lehet az egész egyéves munka közléséről, de 
szeretném a szakmai közvélemény elé tárni 
munkám lényegét és az esetleges továbbfolytatás 
lehetőségét. Ez a munka csekély befektetéssel

más területeken is hasznosítható eredmények 
gyors hozzáférését tehetné lehetővé.

Bevezetőmben szükségesnek tartom az urán
kutatást végző szervezeti egység különböző el
nevezéseit ismertetni, mert az adattári doku
mentációkban a gyakran változó, eltérő nevű 
szervezetek többnyire ugyanazt a szervezeti egy
séget jelentik, ugyanazzal a személyi állomány
nyal. Az elnevezések változása esetenként poli
tikai okokra vezethető vissza. Megjegyzem, 
hogy a debreceni Tudományegyetem Fizika Tan
székének dr. Sz a l a y  Sándor professzor által 
vezetett csoportja a 40-es évek végén, 50-es 
évek elején végzett uránkutatásokat. Ezek első
sorban gránit területeken történtek, de voltak 
méréseik kréta korú szénkőzetekben, sőt a 
kővágószőlősi lelőhely környékén található ho
mokköveken is. Ezekkel a kutatásokkal azért 
nem foglalkoztam, mert nem az uránipar égisze 
alatt történtek és meglehetősen jól vannak do
kumentálva a szakirodalomban. A Sz a l a y  pro
fesszor által végzett uránkutatások a 
kővágószőlősi lelőhely 1953-ban történt felfede
zésétől kezdve, a hadiipar érdekei miatt, gya
korlatilag csupán laboratóriumi mérésekre kor
látozódtak.

Magyarországon ipari méretű uránkutatásokat 
a „2. sz. Bauxit Expedíció” (Bokszitovaja 
Ekszpedicija) fedőnév alatt szovjet kutatók vé
geztek 1953-tól egyre bővülő anyagi és személyi 
erők bevonásával. Eleinte csak szovjet szakem
berek dolgoztak, majd fokozatosan vontak be 
magyar geológusokat, geofizikusokat is a kuta
tási munkákba. A fenti név alatt folytak a kuta
tások 1956 elejéig, a magyar vállalat megalaku
lásáig. Ettől kezdve Bauxitbánya Vállalat Expe
díció néven, majd Bauxitbánya Vállalat Kutatási 
Üzemként szerepelt a kutatási szervezeti egység. 
A politikai mozgások eredményeként nevén ne
vezték a gyereket, így lett 1957-től Pécsi 
Uránércbánya Vállalat Kutatási Üzem, majd az 
1960-as vállalati átszervezés következménye
ként P.U.V. Kutató-Mélyfúró Üzem. 1964-től, 
az újabb vállalati keresztelőtől kezdve Mecseki 
Ércbányászati Vállalat Kutató-Mélyfúró Üzem
nek hívták egészen az 1989 végén történt meg
szűnéséig. Ezenkívül kisebb volumenű uránku
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tatások folytak a MÉV Geofizikai Osztályán is 
1989-ig, majd a lezáró munkák a MÉV Földtani 
Főosztálya keretében 1990-ben történtek. Az 
utána következő időszakkal — mivel már nem 
vettem részt benne —, nem foglalkozom.

A forrásanyagokat a MÉV Titkos Ügykezelé
sének irattárában és a MÉV Kutató-Mélyfúró 
Üzem adattárában találtam meg. Jelenleg is a 
MÉV Földtani Adattárában őrzik a dokumentu
mokat.

Személy szerint én 1956. május 1-én léptem 
be a „Bauxbánya Vállalat” Kutatási Üzemébe és 
1989. december 31-ig, a MÉV Kutató-Mélyfúró 
Üzemének megszüntetéséig gyakorlatilag fo
lyamatosan e szervezetben dolgoztam. Jelen 
dolgozatom alapanyagát a MÉV Földtani Fő
osztályának munkatársaként 1990-ben gyűjtöt
tem össze. Az adatok rendszerezésére és kibő
vítésére további lehetőségem nem volt.

A rendelkezésemre álló idő alatt lényegében 
egy kronológiai listát készítettem az 1953 és 
1989 közötti 37 éves időszak alatt végzett kuta
tásokról. A listában évek szerint csoportosítva az 
alábbiak szerepelnek:
—  Az elvégzett munka kutatási témaszáma, a 

60-as évek végén összeállított Kutató- 
Mélyfúró üzemi témajegyzéknek megfelelő
en. Ma — divatos szóval — projekteknek 
nevezhetnénk ezeket a témákat. Természete
sen nem minden munka illeszthető be a té
majegyzékbe és voltak olyan munkáink is, 
amelyeket nem uránkutatási céllal végez
tünk, gyakran más vállalatok megrendelésé
re.

—  A kutatási téma megnevezése. Általában a 
témajegyzék szerinti leírást jegyeztem fel. 
Ha nem szerepel a témajegyzéken az elvég
zett munka, akkor a téma leírásának döntő 
jelentősége van. A téma megnevezés tulaj
donképpen a kutatási célt fogalmazza meg.

—  A következő rovat a földtani egységet, illet
ve földrajzi helyet jelöli. Ebben a rovatban 
pontosítottam a témajegyzékből többnyire 
csak nagyjából meghatározható kutatási te
rületet, tájegységet, helységet, ill. ha szűk 
területen volt, akkor földrajzi helyet is. Ez 
utóbbiak a topográfiai térképen feltüntetett 
megnevezésekkel azonosak, így a későbbi
ekben rekonstruálható a mérések helye akkor 
is, ha a dokumentáción csupán egy földrajzi 
hely szerepel. (Pl. Hősök forrása, ami csak a 
Bükkszentkereszt helységnévvel együtt azo
nosítható egyértelműen.)

—  A kutatási téma és a hely megjelölése mellett a 
következő rovatban az adott helyen és időben 
alkalmazott kutatómódszerek felsorolása talál
ható. Itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy 
a módszerek elnevezése gyakran az uránkuta
tási szervezeten belül kialakult szakzsargon 
szerinti és így nem tekinthető országosan elfo
gadottnak, vagy még kevésbé nemzetközi el
nevezésekkel egyeztetett módszer meghatáro
zásoknak. így a teljes megértéshez a módszer 
leírások is szükségesek lennének, amelynek 
ugyancsak több tízoldalas igényes munkának 
kellene lennie, ezért erre itt nem vállalkozhat
tam.

—  A kutatásokat vezető, ill. végző szakemberek 
neve szerepel a következő rovatban. Ez a sze
mély többnyire a kutatási témafelelős, vagy a 
terület megbízott felelőse, az egyes szakágak 
(geológia, geofizika, hidrogeológia, geodézia) 
csoportvezetői az adott területen az adott idő
ben. Az ő helyismeretük, a kivitelezési rész
letkérdésekben való jártasságuk, és az általuk 
készített, ill. felügyelt dokumentációk ismerete 
— egy ideig még — hasznos forrás lehet egy 
konkrét kutatási eredmény újraértékeléséhez, 
az adott területen végzendő bármely kutató
munka tervezéséhez, vagy szakértői vélemény 
kialakításához. Személyes kapcsolatok révén 
az itt röviden megnevezett személyek szükség 
esetén megtalálhatók. Sajnos a nevek kiegé
szítése, egyeztetése, kollégákkal konzultálás 
már nem állt módomban, így ez a rovat hiá
nyos maradt.

—  Végül az utolsó rovatban a kronológiai lista 
készítése során általam átnézett és felhasznált 
dokumentum, forrásmunka sorszáma szerepel. 
E sorszámokhoz készült egy lista, amely a sor
számok szerint felsorolja a dokumentum 1990- 
ben viselt lajstromszámát (Adattári szám, ill. 
TÜK-szám) és címét. Gyakorlati megfontolá
sokból elsősorban olyan dokumentumokat 
használtam fel, amelyekben az egész évi 
szakmai tevékenység összefoglalója van leír
va. Természetesen sok csak egyedi témával 
foglalkozó jelentés, vagy dokumentáció is sze
repel a listán, amikor ilyen összefoglaló szak
mai jelentés nem készült vagy kimaradt az 
összefoglalóból.

(Terjedelmi okokból az alábbiakban a kronoló
giai listából az 1953-1958 közötti évekre vonatko
zóan csupán három oszlopot: a kutatási témát, a 
kutatások helyét, ill. az alkalmazott módszereket 
ismertetjük.)
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...és így tovább 1989-ig.

Az alkalmazott módszerek rovatában látható 
rövidítéseknek az alábbi a jelentésük:

GEOL: Földtani térképezés, terepbejárás, geo
lógiai szelvényfelvétel, kőzetmintavételek, 
mintavizsgálatok stb.

RÁD: Felszíni és bányabeli radiometriai méré
sek kőzetfelszínen, vagy max. 1 m mély 
lyukban végzett gamma, béta, gamma- 
spektrometriai mérések, továbbá autós gam
ma felvételek, emanométeres és integrált ra
don mérések stb.

LÉGI: Légi radiometriai és mágneses mérések.
FGEOF: Felszíni geofizikai mérések, mágne

ses, geoelektromos szelvényezések és szon
dázások, szeizmikus mérések stb.

KAR: Idegen kivitelezésű fúrólyukakban vég
zett, elsősorban természetes gamma szelvé
nyezések

RHIDR: Felszíni és mélységi vizek U, Ra, Rn 
tartalmának meghatározása, vízkémiai elem
zések, nyomelemek.

TECH: Technológiai kőzetmintavételek és 
vizsgálatok uránkinyerés céljából

FELT: Kőzetfeltáró, bányászati, fúrási munkák 
(árok, kutatóakna, vágat, sekély- és mélyfú
rás)

FELD: Feldolgozó munkák, jelentéskészítés.
A fenti részlet tehát annak a táblázatnak egy 

kis töredéke, amelyet 1990-ben állítottam ösz- 
sze. Voltak terveim a munka folytatására, amit 
az alábbi pontokban foglalok össze:
1. Az elkészült kronológiai táblázat kiegészíté

se a kutatást végző személyek neveivel. 
Esetleg más pontosítások és kiegészítések 
személyes konzultációk alapján.

2. Olyan új témalista elkészítése, amelybe min
den kutatási munka besorolható. Az új téma
szám feltüntetése a kronológiai táblázaton.

3. Az új témaszám és ezen belül a területi beso
rolás szerint a kutatási munkák és alkalma
zott módszerek táblázatos összeállítása a 
kronológiai listával összhangban.

4. A kutatási munkák és a rájuk vonatkozó 
adattári dokumentumok csoportosítása cél
szerű részletességű területi felbontás szerint. 
(Elgondolásom az volt, hogy minden lénye
ges tényadat adattári dokumentumszáma sze
repelne e táblázatban.)

5. Távlati célként az adatrendszer számítógépes 
tárolását és a megfelelő kezelőprogramok el
készítését jelölném meg.
E munkák elvégzésével lehetővé vált volna 

illetékes kutatók részére, hogy bármely terület
re vonatkozóan gyorsan tájékozódjanak az 
uránipar égisze alatt elvégzett kutatási munkák
ról és a vonatkozó adattári dokumentumokról 

A felsorolt munkák jelentős részét el tudtam 
volna végezni annak idején előre látott aktív 
éveimben 1993-ig, ha nem jön közbe a MÉV 
gyors leépítésével összefüggésben történt kény
szerű nyugdíjazásom (1991. január 1.) és a to
vábbi munkavégzés lehetőségének hiánya. 
Amennyiben igény lenne rá, a megfelelő felté
telek mellett kész lennék folytatni e munkát.

Gerzson István 
ny. geofizikus mérnök

A rovatvezető utószava

Gerzson  István nyugalmazott geofizikus 
mérnök tanulmánya rendkívül fontos, figyelem
felkeltő munka. Ráirányítja a figyelmet arra, 
hogy milyen nagy mennyiségű geofizikai méré
si és értelmezési adathalmaz gyűlt össze az 
évtizedek során az egyes kutatóhelyeken. Nem 
lehet közömbösen szemlélnünk azt, hogy mi 
lesz a geofizikai adatok sorsa, milyen formában 
és hol tárolják (ha tárolják) az anyagot.

A szerző egy évig adatrendszerezéssel fog
lalkozott és olyan mérési és értelmezési adat
tömegről számol be, amely nemcsak a Mecsek 
hegységben végzett kutatási eredményeket öleli 
fel, mivel a MÉV tevékenysége az ország más 
területeire is kiterjedt.

Az adatmentési kötelezettség különösen ér
vényes lehet a korábban titkos minősítésű ada
tokra, amint erre a szerző is utal. További ve
szélyt jelent, hogy egyes munkahelyek jogutód 
nélkül szűnnek meg, amire ugyancsak sok pél
dát láthattunk az elmúlt években. Az uránkuta
tással kapcsolatos kutatási anyagok sorsáról 
nincs pontos információnk. Csak remélhetjük, 
hogy a Mecseki Ércbányászati Vállalat esetle
ges megszűnésével megfelelően gondoskodnak 
az anyagnak az országos földtani adattárba 
történő átmentéséről.

A szerző az általa elvégzett munkájához il
lusztrációképpen több táblázatot mellékelt ab
ból a célból, hogy bemutassa, milyen anyagok 
találhatók ma még az uránkutatás eredményei
ről. Ezeket a mintaképpen elküldött táblázato

154 Magyar Geofizika 38. évf. 2. szám



kát terjedelmük miatt a Magyar Geofizikában 
csak kis részben tudjuk közölni. Az anyagból 
azonban kitűnik, hogy a szerző olyan nagy 
mennyiségű és igen fontos rendszerező munkát 
végzett, amelyet rajta kívül ma már nagy való
színűséggel csak kevesen tudnak elvégezni. 
Úgy gondoljuk, nem vagyunk annyira gazdag 
ország, hogy az eddigi munkák eredményét

veszni hagyjuk és később ugyanazt újra elvé
gezzük. Ma még a szerző közreműködésével 
össze lehetne és — össze is kellene — gyűjteni 
és az utókornak megőrizni az eddig elért ered
ményeket. Ezek az adatok nagyon hasznosak 
lehetnek az egyre inkább aktuális víz- és mér
nökgeofizikai kutatásnál is.

Aczél Etelka

Néhány megjegyzés Németh Gusztáv javaslatához a 
DNy-dunántúli geofizikai mérésekről

Nagyszerű dolog az együttgondolkodás, ugyan
akkor szomorú, ha egy szakterületen belül nem 
tudunk egymás munkáiról. Ez nem akar vád lenni 
NÉMETH Gusztáv ellen, hiszen a tudományok, a 
szélesebb értelemben vett geotudomány fejlődése 
még hazánkban is szinte követhetetlen. Ugyanis az

a bonyolult medenceszerkezet(ek) ellenállásképét 
mutatjuk be az MT görbék 1-D inverziója alapján 
(2. ábra a következő oldalon). A területen érdekelt 
kutatókat — így elsősorban NÉMETH Gusztávot — 
szívesen látjuk az értelmezési munkában.

Adám Antal
EUROPROBE- 
PANCARDI program 
keretében, de hazai 
OTKA forrásból (ÁDÁM 
OTKA TO 14882) éppen 
a javasolt szelvény 
mentén (K5 MT 
szelvény) 1996-ban 
összesen 17 pontban 
magnetotellurikus mély
szondázásokat végzett 
az ELGI MT csoportja 
Varga Géza vezetésé
vel, egyúttal eleget téve 
a tellurikus bázisokon a 
dunántúli tellurikus 
térkép megszerkeszté
séhez szükséges MT 
méréseknek is Nemesi 
László irányításával 
(1. ábra). A mérési 
adatok feldolgozása és 
azok 1-D és 2-D inver
ziója megtörtént. Az 
értelmezés — a terüle
ten dolgozó geológusok 
bevonásával — még 
hátra van. így jelenleg 
csak — előzetesként —

I. ábra. Magnetotellurikus mélyszondázási pontok a Dunántúlon 1996-ban
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