
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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Szükséges tehá t intézm ényeink és válla la ta
ink anyagkereteinek észszerű — a term elést ká
rosan nem  befolyásoló korlátozása, megfelelő 
anyagkészletnorm ák bevezetése. Ennek érdeké
ben időt és módot kell adni a szükségtelenül fel- 
duzzasztott raktárkészletek  felszám olására. Meg 
kell akadályozni, hogy a vállalatok kellő körü l
tekintés, szükségesség és a gazdaságosság m eg
vizsgálása nélkül rendeljenek meg, sőt gyártas
sanak le anyagokat, m ajd azok átvételét külön
böző indokokkal, vagy anélkül, m egtagadják.

Különösen kirívó ez a jelenség az újítások 
eredm ényeként jelentkező m egrendeléseknél. 
Nem vitás, hogy a helyes és jó ú jítás  a m űszaki 
fejlesztést és a népgazdaság érdekéit szolgálja, 
helytelen azonban, hogy az újítások gazdasági 
értékelésénél nem  veszik szám ításba a rak táron  
lévő, újítás^ előtti szerszámot vagy pedig a ked
vezőbb kalkuláció m iatt az ú jíto tt anyag vagy 
szerszám ra nagyobb m egrendelést adnak és így 
növelik a készleteket és ezen belül az inkurren- 
ciát. Csak egynéhány kirívó esetet kiem elve pl.:

Elektromos vízszintm érőből legyártásra  ke
rü lt 35 db

Ebből á tvett: OVIKUV 5
Északm. 3
Mecseki ' 1
D unántúli 2
NIKEX Guinea 
részére 2
K észleten van még: 22 db

154,000,— F t értékben.
H ydro4torona 1960—1961. évben gyártva a 

MÉLYGÉP rendelése alapján:
Készlét Felhasználás 

m ennyiség érték
101 m m  0  132 59,400 10N
116 mm 0  211 205,725 58

265,125
A kiem elt példákon túlm enően még több 

olyan esetet találunk, m ikor a kellő előre nem 
látás m iatt olyan m ennyiségben tö rtén ik  a ren 
delés, hogy éveken keresztül csak a m egrendelt

és rak táron  lévő készlet kis hányada jelentke
zik felhasználásként.

A helytelen készletezéssel szorosan össze
függ, hogy a vállalatok részéről igen sok a 
rendkívüli anyagvételezés. Ezzel kapcsolatos ko
moly többletköltség jelentkezik a vállalatoknál, 
m ert pl. egy 3,5 tonnás tehergépkocsi Ft/km 
költséget alapul véve az egyes vállalat üzemve
zetőségi vagy kirendeltségi székhelyről Buda
pestre és vissza felm erülő fuvarköltség a követ
kezők szerint alakul:

Északmagyarországi Vállalat
Miskolc 380 km 1.915,- Ft
Zagyvapálfalva 240 km 1.209,— _ „
Putnok 450 km 2,268, ,,

D unántúli V állalat
V árpalota 200 km . 1.008,- „
Tokod 86 km 4 33 ,- „
Tatabánya 120 km 605, „

Mecseki V állalat 440 km 2.217,- „
Ovikuv

Debrecen 480 km 2.419,- „
Hódmezővásárh. — —
Kaposvár 400 km 2.016,- „
Győrszemere 312 km 1.572,- „
Cegléd 150 km 7 5 0 -  „

Ha a vállalatok vezetői ezeket a költségeket 
figyelik, rem élhetőleg jobban m eggondolják és 
tervszerűbbé teszik anyagigényléseiket.

Még szám talan példát lehetne felsorolni a 
helytelen készletgazdálkodásról. (Magas ka
m atfizetés stb.).

Célunk és feladatunk a készletgazdálkodás 
m egjavítása.

Első lépésként ez az új forgóalap m egállapí
tásánál fog jelentkezni, m ikoris berendezéstípu
sonként készletnorm ákaj hagyunk jóvá, ezzel 
egyidejűleg norm alizáljuk a rak tári készleteket, 
ezekkel a kezdeti intézkedésekkel kívánjuk 
előbbre vinni és tervszerűbbé tenni ezt az eddig 
eléggé elhanyagolt és fontosságának nem meg
felelően kezelt terü lete t.

Kőszénterületeink földtani térképezése
Irta : dr. Jaskó Sándor

Hazánk hasznosítható nyersanyagai közül a 
kőszén található  legnagyobb területen. M integy 
20.000 km 2 nagyságú hegyvidékünk egynegye
dét, kb. 5400 km 2 terü le té t teszik ki a szénme
dencék. Természetes tehát, hogy a szénbányá
szatnak van szüksége a legtöbb geológiai té r 
képre.

M agyarország első rendszeres földtani té r
képezése 1856-ban a D unántúlon indult meg, 
1 : 144.000-es m éretarányban. Ezeket az első 
térképeket csak kézi festéssel sokszorosították. 
Első kinyom tatott, részletes földtani térképünk 
1871-ben készült az esztergomi szénterületről. 
1890-től kezdve a geológiai terepm unka 25.000-

es topográfiai alapon történ t, az eredm ényt az
u tán  75.000-es m éretarányra rajzolták  á t és így 
is ad ták  ki nyom tatásban.

Sajnos csak kevés térképlap kerü lt kiadásra, 
ezek is javarészt m ár elavultnak tekinthetők. 
(Budapest — N agytétény és Budapest — Szent
endre.) Jóval tökéletesebbek m ár az ózdi és bor
sodi szénmedencékről, valam int a Mecsek hegy
ségről készített 1 : 75.000-es m éretarányban ki
nyom tatott geológiai térképek, m elyeket a te
rü le t m onografikus szövegleírása egészíti ki. Az 
első világháború u tán  á ttértek  a részletesebb 
földtani térképek készítésére is. Ezek azonban 
csak egy-egy kisebb kiterjedésű, fontosabb te
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