
KGST javaslat a fedett területek és egyes ásványi 
nyersanyagelőfordulások fogalmi meghatározására és osztályozására

Irta : Dr. Barnabás K álm án

Az utóbbi évtizedek erőteljes ásványi nyers
anyagkutatása számos országban fe ltá rta  m ár 
azokat az előfordulásokat, am elyek a felszínen 
vagy közvetlenül a felszín a la tt fekszenek. A 
kutatások éppen ezért fokozatosan a rra  kény
szerülnek, hogy azokat az előfordulásokat ke
ressék és vizsgálják, am elyek m élyen a felszín 
a la tt vannak vastag kőzetösszlet alatt. Az ilyen 
előfordulások eredm ényes és gazdaságos k u ta tá 
sa lényegesen nehezebb földtani és műszaki fel
adat, m int a felszínen fekvőké, gondosabb föld
tani és műszaki előkészítést, rendszeresebb vég
rehajtást és sajátos m ódszereket igényel. A he
lyes és hatásos kutatási módszerek kialakítása 
tehá t fontos követelm ény, am ihez viszont cél
szerű a felszín a la tt fekvő ásványi előfordulá
sokkal kapcsolatos egyes fogalm akat szabatosan 
m eghatározni a könnyebb érthetőség és a kö
vetkezetes alkalm azás érdekében, továbbá az 
előfordulásokat osztályozni a földtani település 
sajátosságai szerint.

A KGST országok egyik földtani m unkacso
portja  1960. novem ber 14—20. között Prágában 
értekezletet ta rto tt és azon a fedett terü letek  és 
a felszínre ki nem  bukkanó előfordulások föld
tani vizsgálati m ódszereit tárgyalta , s egyúttal 
foglalkozott a szükséges fogalmak, m eghatározá
sok és osztályozás kialakításával. Ez utóbbiakra 
vonatkozó javaslata it a következőkben ism ertet
jük  szélesebbkörű m egvitatás céljából, hogy an 
nak nyom án a megfelelő elnevezések bevezet
hetők legyenek a m agyarországi földtani neve
zéktanba is.

A m unkacsoport először a fedett te rü le t fo
galm át határozta meg olyképpen, hogy fedett 
az olyan terü let, ahol a határozottan  gyűrt vagy 
m etam orfizált alapzatot, valam int az alapzat 
m agm atikus kőzeteit többnyire vízszintesen te 
lepült fiatalabb földtani képződm ények fednek 
és azokat az alapzattól határozott szögdiszkor- 
dancia választja el. A fedett te rü le t a fedő kő
zetösszlet alkata szerin t lehet.

egyszerű (egyszintű fedőösszlettel), vagy 
bonyolult (két- vagy többszintű fedőösszlet

tel).
Aszerint, hogy van-e, vagy feltételezhető-e 

ásványi nyersanyag az alapzatban és a fedőössz- 
letben, m indkét csoportot a következő alcsopor
tokba lehet osztani:

ásványi nyersanyag csak az alapzatban, 
ásványi nyersanyag csak a  fedőösszletben, 
ásványi nyersanyag m ind az alapzatban, 

m ind a fedőösszletben.
A kutatási lehetőségek felm érése, tervek  ké

szítése és a m ódszerek kiválasztása szem pontjá
ból fontos annak figyelem be vétele, hogy a fe
dett terü leten  a fedő kőzetösszlet vastagsága m i
lyen m éretű. Célszerű tehá t ilyen szompontből 
következő m egkülönböztetést tenni:

fedett terü let vékony fedőösszlettel (10 vagy 
néhány 100 m éter nagyságrendű vastag
ság),

fedett te rü le t vastag fedőösszlettel (több 100 
vagy néhány 1000 m éter nagyságrendű 
vastagság).

Azokat az ásványi előfordulásokat, am elyek 
a felszín a la tt fekszenek, a m unkacsoport gyű j
tőnéven felszínre ki nem  bukkanóknak nevezte. 
Ezek a felszínre ki nem  bukkanó előfordulások a 
rétegsorban elfoglalt helyzetük és az előfordu
lást m agábazáró rétegsor földtani fejlődéstörté- 

’ netének jellege szerint rejtettek , betem etettek  és 
re jte tt-be tem ete ttek  lehetnek.

A javasolt m eghatározás szerint re jte tt az a 
felszínre ki nem  bukkanó előfordulás, am ely te l
jes egészében az eredeti befogadó kőzetben he
lyezkedik el és am elyet az utólagos erózió nem 
érin tett. Az alapzathoz és a  fedőösszlethez való 
kapcsolata szerint a  re jte tt  előfordulás lehet 

az alapzatban, 
a fedőösszletben,
az alapzatban és a fedőösszletben (1. ábra). 
B etem etett az az előfordulás, am elyet a le

pusztulás átm enetileg a felszínre hozott, s am e
lyet később fiatalabb üledékek fedtek el. (2. 
ábra.) A m ennyiben a fiatalabb üledékek re jte tt 
előfordulást boríto ttak  be, re jte tt — betem etett 
előfordulásról beszélhetünk. R ejte tt-betem etett 
tehá t az az előfordulás, am ely az egykori eró
ziós felszín a la tt fekszik, s am elynél az eróziós 
felszínt fiatalabb földtani képződm ények takar
nak (3. ábra).

A felszínre ki nem  bukkanó előfordulások 
m inden csoportján belül a településnek a fel
színtől való m élysége szerint a következő al
csoportokat lehet m egkülönböztetni (4. ábra).

1. R e jte tt előfordulás esetében
l.a. sekélyen re jte tt  (néhány m éterre l vagy 

10 m éteres nagyságrenddel a felszín 
alatt),

1. b. m élyen re jte tt (100 m éteres vagy még na
gyobb mélységben).

2. B etem etett előfordulás esetében
2.a. sekélyen betem ete tt (néhány m éterrel 

vagy 10 m éteres nagyságreddel a felszín 
alatt),

2. b. m élyen betem etett (100 m éteres vagy
még nagyobb mélységben).

3. R ejte tt-be tem ete tt előfordulás esetében
3.a. sekélyen re jte tt — sekélyen betem etett,
3.b. sekélyen re jte tt — m élyen betem etett, 
3.c. m élyen re jte tt  — sekélyen betem etett, 
3.d. m élyen re jte tt — m élyen betem etett.
Az ism erte te tt javaslat m eghatározása sze

rin t a m agyarországi fede tt terü leteken  a föld
tani értelem ben ve tt alapzatként, vagy m ás szó
val alapkőzetként, a gyű rt vagy m etam orfizált 
paleozóos képződm ényeket kell tekintenünk, s
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a meozóos rétegek a harm adidőszakiakkal együtt 
a fedőösszletet alkotják, m int egy lényegében 
két- vagy többszintű fedőösszlet idősebb része. 
Ez némi e ltérést jelen t az eddigi gyakorlattal 
szemben, m ert ásványi nyersanyagkutatásaink 
során olyan mezozóos képződm ényeket, m in t a 
felső-triász fődolomit vagy dachsteini mészkő, 
általában alapkőzetnek m inősítettünk, s a k u ta 
tás a la tt álló fedett te rü le t földtani alapzatának 
tek in tettünk . A javaslat értelm ezése szerint 
olyan ásványi nyersanyagaink, aminő a bauxit, 
a mangán, a kőszén, a fedőösszlethez tartoznak.

Egyes bauxitelőfordulásainkra a javasolt el
nevezés és osztályozás az alábbiak szerint alkal
mazható. A halim bai m edencében a tú ron  bau- 
x itra  rétegtani hézag nélküli nem  nagy vastag
ságú, szenoni üledékek következnek, am elyekre 
eróziós diszkordanciával vastag eocén rétegek 
települnek. Az egész üledékösszlet vastagsága 
250—400 m éter. Az előfordulás sekélyen re jte tt 
— m élyen betem etett. A m edence déli perem én 
a bauxitról az eredeti felső — kré ta  fedőrétegek

lepusztultak, s így a baux itra  közvetlenül eocén 
képződm ények következnek. Az ilyen előfordu
lás elnevezése: sekélyen betem etett. Hasonló a 
nyírádi m edenceperem en lévő bauxitelőfordulá- 
sok m inősítése is. Iszkaszentgyörgy térségében 
a baux it feltehetően krétavégi keletkezésű, közte 
és a fedő alsó — eocén képződm ények között leg
feljebb csak csekély eróziós diszkordancia van, 
s a vastag eocén rétegsoron a m óri árkos m élye
dés felé haladva fiatal harm adidőszaki és ne
gyedkori képződm ények találhatók. Az előfor
dulások települési mélysége 80—350 m éter. 
Eszerint a perem i részen a bauxitelőfordulások 
sekélyen re jte tt, az árkos m élyedés térségében 
m élyen re jte tt — sekélyen betem etett típusúak.

Kívánatos, hogy a m eghatározások, elnevezé
sek, csoportok és alcsoportok m agyarországi a l
kalm azhatóságát m inden ásványi nyersanya
gunkra nézve m egvizsgáljuk, hogy végleges á l
láspont alakulhasson ki a javaslat elfogadása és 
bevezetése ügyében.

Készletgazdálkodás
í r ta :  Lukács Jenő

A földtani kutatások tervszerű  végrehajtása 
érdekében igen nagym érvű és igen sokféle 
anyag kerü l felhasználásra. A term elés folyam a
tossága biztosításának céljából ezért megfelelő 
anyag- és fogyóeszköz-készleteket kell biztosíta
nunk kutató szerveink részére. Sajnálatos, hogy 
— bár ism erjük a felsőbb szervek intencióit az 
anyagokkal való takarékos és tervszerű  gazdál
kodásra vonatkozóan — még sem fek te ttünk  
kellő súlyt megfelelő anyaggazdálkodásra.

A Főigazgatóság szervezeti felépítésének 
megfelelően rendelkezik ugyan Anyagbeszerző 
és Készletező V állalattal, azonban ennek elle
nére a kutató  vállalatok — az OVIKUV kivéte
lével — saját rak tá ri készletekkel is rendelkez

nek és ez a kettős ellátottság igen károsan befo
lyásolja a tervszerű  anyaggazdálkodást.

Az Anyagbeszerző és Készletező Vállalatunk, 
m in t a Főigazgatóság anyaggazdálkodó szerve, 
hatósági jogkörrel rendelkezik, azonban ennek 
a feladatának  nem  tesz m aradéktalanul eleget, \ 
m ely részben a sajá t h ibájából adódik, részben 
a vállalati sovinizmusokból azzal, hogy a term e
lés biztosításához szükséges anyag- és fogyóesz
köz-m ennyiségen túlm enően készleteznek.

A m egállapítást alátám asztja és szem lélteti 
az alábbi összeállítás, am ely m egm utatja, hogy 
az 1959. I. 1. készletek m ajd m inden szervünk
nél emelkedtek, holott az.emelkedés nincs a rány
ban a term elés felfutásával.

K észletek alakulása: Ezer fo rin tban

Intézet — vállalat 1959. 
I. 1.

1959. 
XII. 31.

1960. 
XII. 31.

1961. 
IX. 30.

Északm agyarországi F öldtani KFV ........................... ........ 12,855 15,334 16,270 15,307
D unántúli „ ........................... ........ 11,291 15,077 14,501 14,631
Mecseki „ ........................... ........  10,118 11,098 14,588 15,038
OVIKUV ....................................................\ ...... . ........  13,437 17,289 20,213 17,880
I. K utató-fúró  Váll. összesen: .................................. 58,798 65,572 62,856

Index 1959. I. 1. — 100% ............................... 100% 123,3% 177,5% 131,8%
M,ÉLYG'ÉP ............................................................................ ........  1,228 2,033 2,600 2,475
KUTATÖELLÁTÖ ............................................................ ....... 39,072 46,565 46,354 46,435
II. V állalatok összesen: .................................................. ........  88,001 107,396 114,526 111,766

Index 1959. I. 1. — 100% .............................. ........  100% 122% 130,1% 127 %
M. Á. F öldtani In tézet .................................................. ........  678 651 710 812
M. Á. Eötvös Loránd Geofizikai In tézet .................. ........  4,333 5,544 6,356 6,396
III. In tézetek  összesen: ................... ............................... ........  5,011 6,195 7,066 7.208

Index  1959. I. 1. — 100% ..... ........................ ........  100% 123,6% 141% 143,8%
OFF. összesen I —IV-ig: ...................................... ............ ........  93,012 113,591 121,592 118,974

Index 1959. I. 1. -  100% .............................. ........  100% 132,1% 130,7% 127,9%
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