
Építőkövek kutatásának problémái és tapasztalatai 
a kis és közepes bányatelepítésekkel kapcsolatban 

Észak-Magyarországon *
írta: Kéri János

Az építőipari alapanyagokkal az utóbbi 
időben egyre több előadás, ankét, cikk foglal
kozik.

1972-ben Miskolcon egy 1 hetes ankét, a 
Földtani kutatásban több cikk jelent meg dr. 
Benkő Ferenc, dr. Karácsonyi Sándor és mások 
tollából.

1973. első felében a Társulat Mérnökgeoló
giai Építésföldtani Gazdaságföldtani és a SzTE 
Kavics Szakosztályának közös rendezésű ankét
sorozata, amelynek III. része a kőbányászattal 
foglalkozott.

Ezek a tények nyilván az ügy aktualitását 
m utatják. A sok közismert tény érintése és fel
elevenítése m ellett olyan terü lete t szeretnénk 
érinteni, ami kiegészítése az eddig ism ert prob
lémáknak. Ez a kis és közepes bányák a mező- 
gazdasági termelőszövetkezetek, helyiipari szö
vetkezetek, tanácsi üzemek, erdészet stb. által 
üzem eltetett több száz bánya, vagy term elő
hely, amely nagyrészt helyi igényeket elégít ki, 
de hatékonyan beleszól az országos ellátás ki
elégítésébe is.

Az építőkövek kőzettani-teleptani kifejlő
dés szerint és felhasználás szerint is csoporto
síthatók.

Mik tartoznak az építőkövekhez kőzettani 
szempontból Észak-Magyarországon?
Magmás kőzetek:

intruzív kőzetek: gabbró 
effuzív kőzetek: riolit, dácit, andezit, dia- 

báz, bazalt.
Vulkáni tufák: riolit, andezit és bazalttufák. 
Üledékes kőzetek: mészkő, dolomit. 
Településük lehet: tömzs, réteg, telér, kürtő, 

lakkolit, külön em lítést érdem el kutatás és 
term elés szempontjából a sztrátó vulkáni 
település.

Felhasználás jellege szerint:
Természetes építőkövek magasépítési célra, 
Természetes építőkövek útépítési, vasútépítési 
célra,
Természetes építőkövek vízépítési célra.

Az építőipari alapanyagok kutatása és te r
melése területén  a fő szem pontokat 1972-ben 
a miskolci ankéton dr. Farkas Ödön az ÉVM 
Műszaki Fejlesztési Főosztályának helyettes ve
zetője röviden az alábbiak szerint határozta 
meg:

♦Elhangzott: a M agyarhoni Földtani T ársulat Észak
magyarországi Szakosztálya 1973. április 11. ülésén, 
Miskolcon.

1. A rendezetlenségek csökkentése, a meglevő 
nyersanyagbányák nyersanyagai ism ereté
nek jobb megteremtése, a bányászati helyze
tek jogi rendezése.

2. А IV—V. ötéves tervben előírtak fejlesztésé
nek, megvalósításának elősegítése a nyers
anyagok biztosításával.
Perspektivikus nyersanyagkutatások. 
Továbbá az egységes kondíciók kidolgozása 
a minél nagyobb választék megteremtése, a 
zúzottkőtermelés növelése, bizonyos fokú 
decentralizálásnak megterem tése a szállí
tási költségek csökkentése érdekében.
Az 1971. évi adatok alapján az átlagos szál
lítási távolság az építőköveknél 147 km.
A szállítási költség országos átlaga 55,— 
Ft/tonna.
Az átlagos építőkő ár a  helyszínen 80,— 
Ft/tonna.
Az elm ondottakból kiderül, hogy igen nagy 
jelentősége van a kis és közepes bányáknak, 
term előhelyeknek.
A rendezetlenség ezen a  területen a legna
gyobb, a nyersanyagism eret itt a legmini
málisabb és a jogi rendezés nagyon sok 
problém át okoz.
Egy helyi igényeket kielégitő kis kőbánya, 
ha annak ism ert a minősége, mennyisége, 
egy közeli nagyberuházásnál (út, vasút, ipa
ri üzem, víztározó) nagy bányává fejleszt
hető, így a szállítási távolságok minimálisra 
csökkenthetők.
Az 1970-től folyam atosan létrejövő Területi 
Földtani Szolgálatok ezt az eddig eléggé 
elhanyagolt terü lete t kell, hogy a kezükbe 
vegyék.
Sok a  tennivaló az állami kőbányászat te 
rén is, a központi intézkedéseknek tudható 
be, hogy itt m ár létezik és fejlődik az ipari 
geológiai szolgálat.
Ismeretes, hogy ezeket a kis termelőszövet
kezeti, tanácsi és egyéb bányákat m ár sokan 
felm érték, kataszterezték valam ilyen szem
pont szerint. Ez belekerült valamilyen 
nyom tatott cikk, tanulm ány, vagy valam e
lyik íróasztal, adattári szekrény mélyére. 
Nem elég a darabszámot a  bemondott évi 
term elést összegyűjteni. Jogilag rendbe kell 
tenni és meg kell kutatni, állandóan ellen
őrizni kell ezeket a bányaterületeket.
A Területi Szolgálatok kettős feladatot 

kell, hogy ellássanak:
1. Hatósági jogkörrel kapcsolatos bányatörv. 

ásványvagyon-védelem stb., a KFH által 
szabályozott keretek között.
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2. Szakmai tanácsadás, am i csak a helyszínen 
történhet leghatékonyabban.

6/1972. sz. KFH Elnöki utasítás rögzíti a 
földtani szolgálatok tevékenységi körét a szak
értők működési terü letét. Egy tájékoztató ösz- 
szeállításával és közreadásával igyekeztünk se
gítséget adni a megyei, járási, tanácsi szervek
nek, termelőszövetkezeteknek, egyéb üzemel
tetőknek az ide vonatkozó rendeletek végrehaj
tásában.

M unkánk meggyorsítása és a term előhe
lyek rendszerezése érdekében egy úgynevezett 
„Földtani kutatási és értékelési javaslat” nyom 
tatványt szerkesztettünk. Ezeket a helyszíni 
szemle alapján tö ltjük  ki.

A nyom tatvány rögzíti:
I. a bánya alapadatait (hely- közigazgatási 

hovatartozás, helyszínrajzi szám, üzemel
tető, a haszonanyag fajtája, tervezett vagy 
tényleges termelése, bányahatóság vélem é
nye, m egtörtént kutatások).

II. Földrajzi viszonyokat (domborzat, útviszo
nyok stb.).

III. Földtani viszonyokat (földtani felépítés, 
haszonanyag települése, kora, vízföldtani 
helyzete stb.).

IV. K utatási javaslat (milyen gazdaságos ku
tatási mód javasolható, kik lehetnek a ku 
tatás kivitelezői, m ilyen anyagvizsgálat, 
térkép stb. szükséges, m ikorra kell a ku 
ta tást elvégezni).
Magyarországon 900 kőbánya működik, az 

országos zúzottkőtermelésének 80% -át 9 nagy 
kőbánya szolgáltatja.

A z I. sz. táblázat az országos ásványva- 
gyon-mérlegben Eszak-Magyarországon Borsod 
—Heves— Nógrád m egyékben nyilvántartott bá
nyaterületeket foglalja össze az 1973. január 1-i 
állapot szerint.

I. sz. táblázat

N yilvántarto tt bányaterületek

bányák szám a nyilv. készl. 1972;. évi term .

Ossz. kőbánya Ш 1941 mill. t 6 mill. t
100% 100%

Áll. kőbányák 38 92% 83%
Egyéb üzemelt. 73 8% 17%

M egkutatott bányaterületek

B ányaterület M egkutatott készl. K utatási klts.

összesen 17 115 mill. tonna 23 mill. F t
Áll. kőbánya 12 107 m ill. tonna 20 mill. F t
Egyéb üz. 5 8 m ill. tonna 3 mill. F t

Szembetűnő, hogy az összes nyilvántarto tt 
készletből 5—6%  a  m egkutatott készlet.

A jelenleg m egkutatott készletet és az 1972. 
évi 6 mill. tonna term elést véve alapul, 19—20 
éves ellátottság adódik. Nem számítva, hogy a

m egkutatott területek  nagyrésze csak felderítő 
és előzetes fázis.

Ezek a számok is felhívják a figyelmet, 
hogy van tennivaló ezen a téren.
A  111 kőbánya kőzetfajtánkénti megoszlása 
a következő:

Magmás kőzetek (út, vasútalap,
nemeszúzalék stb.) 44

Vulkáni tufák 22
Mészkő, dolomit 43
Homokkő (hárshegyi h.k.) 2
A mellék és kiegészítő tevékenységgel üze-

m ehetett kis és közepes kőbányák száma na
gyobb, m int az állami kőbányák száma, nyil
ván tarto tt készlete az összkészletnek csak a 
8%-a.

Hogyan kerültek  ezek a készletek az or
szágos mérlegbe? Az OÁB titkársága 4— 5 évvel 
ezelőtt adatgyűjtő lapok segítségével m érte fel 
ezeket a készleteket.

Az adatgyűjtő lapokat nem  szakemberek 
töltik ki.

A készletek eléggé pontatlanok.
Ennek a  kezdeményező m unkának kétség

telenül, az ilyen hiányosságok ellenére is, nagy 
jelentősége van. Ezek alapján kezdték el a 
terü leti szolgálatok a m unkájukat.

Az elm últ évben és ebben az évben ezek 
az adatgyűjtő lapok a  terü leti szolgálatokhoz 
futnak be és bizonyos átértékelés, javítás után 
kerülnek az OÁB-titkárságra.

Legtöbbet a  helyszíni szemlékkel tudunk 
segíteni. A helyszín tájékoztatja a szakembere
ket sok mindenről.
Többek között a  bánya kőzettani viszonyairól,

a  kőzet hozzávetőleges minőségéről,
a termelésről,
a kutatási lehetőségekről.

A termelőszövetkezeti és tanácsi bányák 
term elési kapacitása eléggé nagy határok között 
mozog. Van olyan nyilvántarto tt bánya, ahol 
egy ember dolgozik, felszerelése csákány, fe
szítővas, kapa és talicska. (1. sz. ábra.)

De van olyan nem nyilvántarto tt term elő
szövetkezeti bánya, am ely évente 150 e. t. osz
tályozott zúzottkövet term el. Ezek helyzetét 
csak a helyszínen nagyon sokszor visszatérve 
lehet tisztázni.

A területi szolgálat a módszeres felm érést 
Északmagyarországon 1970-ben kezdte el me
gyénként és járásonként. Bevonjuk ebbe a 
m unkába a közvetlen felügyeleti szervet, a  já
rási hivatalokat és a K erületi Bányaműszaki 
Felügyelőségeket. A módszeres felméréssel 
együtt bizonyos rangsorolást is kell, hogy vé
gezzünk.

Vannak hólyagos, vagy bontott andezitet, 
bazaltot term elő kisbányák 2—300 m 3, vagy 
tonna évi termeléssel. Ezeket megkutatni, m i
nősíteni nem  volna érdemes és gazdaságos. A 
községek ellátására kerítés és családiház-alap- 
hoz, mezőgazdasági útjavításokhoz term elnek 
követ ezek a kőbányák. Megszűntetni megint 
csak nem  volna érdemes. Hasonló a  helyzet a 
különböző tufabányákkal is.
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1. sz. ábra: Zagyvaróna hólyagos bazaltbánya fényképe

A gond az, hogyan nevezzük el ezeket az 
építkezésekre használt kőzeteket. Ásványi 
nyersanyag — nem  ásványi nyersanyag, vagy 
szabványos minőségű — nem szabványos m inő
ségű haszonanyag.

Tovább folytatva a problém át: szerepelje
nek-e ezek az ásványvagyon-mérlegben, vagy 
nem? Ugyanis az adatgyűjtőlapok segítségével 
sok esetben több millió t-val В, C kategóriában 
szerepelnek az országos mérlegben.

Ésszerűnek látszana az a megoldás, ha 
egyértelm űen akár makroszkóposán, vagy vala
milyen vizsgálattal m egállapítást nyert, hogy 
nem szabványos minőségű, vagy nem  ásványi 
nyersanyag, ne szerepeljen az országos ásvánv- 
vagyon-mérlegben.

A terü leti szolgálatok tartsák  nyilván és 
kísérjék figyelemmel ezeket a szabványon k í
vüli minőséggel rendelkező haszonanyagok te r
melését. Ezeket a term előhelyeket ne javasol
ják kutatásra  sem. Ne javasolják kutatásra 
továbbá azokat az andezit-, mészkő-, dolomit- 
bányákat sem, ahol az évi term elés nem  ha
ladja meg az egyezer tonnát.

Ezek azok a helyi jellegű term előhelyek, 
ahol rendszerint a  termelőszövetkezetek, vagy 
a községi tanács daraboskövet term el, rendsze
rin t saját és a község építőkő-igényének a  ki
elégítésére.

Abban az esetben, ha az évi term elés egy 
ezer tonna fölé emelkedik, az üzemeltető fe j
leszteni kívánja a  bányát, akkor a bánya to
vábbi működéséhez csak kutatás u tán  járuljon 
hozzá a  földtani hatóság.

Ezeknél a kis bányáknál a term észetvéde
lem re és a környezetvédelem re kell elsősorban 
figyelni. Ásványvagyon-védelem  szem pontjá
ból itt nincs különösebb probléma.

A nem szabványos minőségű term előhe
lyeknél a kutatási és értékelési javaslatra, ami 
egyben ebben az esetben a földtani hatósági 
hozzájárulást is jelenti, feltétlen  fel kell tü n 
tetni, hogy útépítésre, vízm űtárgyak építésére 
nem alkalmas. Ugyanis ú tja ink  jó állapotára 
m ár itt kell vigyázni.

Sajnos sok olyan tapasztalat van, hogy 
útépítő vállalatok, vízügyi szervek m inden rossz 
minőségű követ megvesznek. A beépítés után 
1— 2 éven belül a kőzet málik, fagykárok ke
letkeznek a m űtárgyban.

Köztudott, hogy az állami kőbányák ku ta
tása központi keretből történik, túlnyom ó részt 
nem  a vállalatok finanszírozzák. Ebből a köz
ponti keretből termelőszövetkezeti, tanácsi vagy 
erdészeti bányák elenyészően keveset kapnak. 
Egy út van: a lehetőségekhez m érten saját 
erőből kutatn i, ha bányászati tevékenységet 
akar végezni egy mezőgazdasági termelőszö
vetkezet, vagy tanácsi szerv. Egy termelőszö
vetkezet, tanácsi szerv pedig azért akar bányá
szati tevékenységet folytatni, m ert anyagilag 
gyenge, és a  bányászati tevékenység révén 
akar m inél előbb pénzhez jutni.

Ezeket összeegyeztetni nem  könnyű fel
adat. Sok esetben ez kényszeríti a ku tatást 
ilyen, vagy olyan irányban, de m indenképpen a 
legolcsóbb kutatási mód irányában.

Ha egy term előszövetkezet kutató vállalat
hoz fordul, a legkisebb téte l 50 e. F t fele tt van. 
így ezt kevés üzemeltető veszi igénybe.

Mi a  megoldás: ha lehet saját kivitelezés
ben árkolás, aknázás, kézifúrás stb. földtani 
szakértő m űvezetése m ellett.

A földtani szakértő a terep  alapos bejárá
sával is sokat tehet. A m intavétel m indenkép
pen földtani szakem bernek kell végezni. A m i
nőségi vizsgálat költsége sajnos a kutatásnál 
nem  csökkenthető. Ezt hivatalos intézménynek 
kell végezni. Az összefoglaló jelen tést szintén 
szakértő készítheti el.

így elérhető, hogy a  term előszövetkezetek 
elkezdjék a  k u ta tás t és eljusson a kutatási te 
vékenység valam ilyen fázisig. Ha erre mód van, 
akkor a részletes fázisig. Egy dologra nagyon 
kell vigyázni, hogy az összefoglaló jelentés 
tényleges adatokra épüljön, ne kerüljön fiktív 
adat a jelentésbe. Ha egy te rü le t földtani fel
építése olyan, hogy árkolással, földtani bejá
rással nem  tisztázható az ásványi nyersanyag 
minősége és m ennyisége csak a felderítő szint
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ig, akkor ne próbáljuk azt részletes fázisba be
tenni. Oda telepíteni kell olyan kutató létesít
m ényt (geofizika, fúrás stb.), amivel a problé
ma megoldható. Az előbb elm ondott bányanyi
tási problém ából adódott az a gyakorlat is, 
hogy javasoljuk a bányaüzem eltetőknek ún. 
term elő jellegű kutatást. Ez rendszerint m ár 
folyik is, hiszen több esetben felújítandó, vagy 
régebben működő bányáról van szó. Ez abból 
áll, hogy a  helyszíni szemle alapján a legopti
málisabb helyen javasoljuk a  fejtés, letakarí- 
tás elkezdését, és egy 40— 50 m széles 10— 15 
m magas bányafal kialakítását. Ez m indenkor 
többet jelent egy vagy két fúrásnál. A kikerült

teni. Ez az alapja többek között a földtani 
szakértő, vagy kutató vállalat és az üzemeltető 
között lé tre jö tt szerződésnek.

A kutatási tervet egyszerűbb esetben a 
terü leti szolgálatok hagyják jóvá. Nagyobb vo
lum enű kutatásnál jóváhagyásra felterjesztik 
a KFH-hoz.

Az e lm últ 3 év a la tt Észak-Magyarországon 
a kis és közepes bányák terü letén  elkészült 13 
kőbánya kutatási terve. Ezek közül 6 bánya 
kutatása megvalósult.

A 6 bánya m egkutatott
kővagyona 8 mill. tonna.
K utatási költség 3 mill. Ft.

2. sz. ábra: Felsőtárkány Várhegy dolomitbánya  
kutatási vázlata

kőm ennyiséget az üzem eltető felhasználhatja és 
jövedelem re tehet szert, amiből a ku tatásra  is 
fordíthat.

Az első lépés m indig a jól használható 
szintvonalas térkép elkészítése. Enélkül a leg
jobb földtani szakértő sem boldogul. Ez nem 
csak földtani probléma, hanem  m űvelési prob
lém a is és így kettős érdeke az üzemeltetőnek.

A következő lépés a  ku tatási te rü le t na
gyon alapos földtani bejárása. Ezt követi a  terv - 
készítés. A kutatási te rv  terjedelm e a  terve
zendő bánya nagyságától függ. De terve t bár
m ilyen egyszerű kutatás esetében is kell készí-

M egkutatott bányák:

M átrai Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság, Felső- 
tárkányi dolomitbánya. Útépítési és kohászati 
adalékanyagot term el.

Sátoraljaújhelyi EVIZIG andezit 
Nagybarcai Mgtsz. mészkő
Kisgyőri Mgtsz. mészkő
Kisgyőri Mgtsz. riolittufa
Szécsényi TÖVÁL andezit bányája.
A felsőtárkányi dolomitbányánál alkalm a

zott ku tatási mód a kutatójeliegű term elés és 
az árkolásos kutatás volt. A bányát a  Várhegy
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éles gerincként kiemelkedő nyúlványára telepí
tették. A term őtalaj a dolomiton minimális 
volt, nem  haladja meg átlagosan az 1 m -t. A 
rétegdőlés iránya a hegygerinc irányával egye
zik közelítőleg. Tehát egy-egy dolom itréteget a 
gerinc két lejtőjén m eglehetett ké t helyen m in
tázni. A kutatóárkok közelítőleg 50 x 50 m háló
ban voltak telepítve.

csényi TÖVÁL kisgéci andezitbányája. A bá
nya egy közel 10 km  hosszú, átlagosan 8— 10 
m  széles andezittelérbe (lóci telér) települt. 
Ezen a  távolságon belül legalább 8— 10 bánya
hely van. Ugyanis a te lé rt 8— 10 m  mélységig 
eléggé könnyű kiterm elni ott, ahol a telér éles 
gerincként em elkedett ki a  terep  szintje fölé.

Ebben az esetben egy eléggé m eredek

E Z 3  DOLOMITOS TALAJ 1°  °  °\ П01ПМП GÖRGETEG Е 7ЕЕЗ SŐTfrSZÜRKE DOLOMIT AMINTAVETEU HELY

3. sz. ábra: Felsőtárkány Várhegy dolom itbánya-terület jellem ző csapásirányú föld tani szelvénye

A kutatási költség 90 e. Ft.
M egkutatott készlet 1742 e. t.
A  kutatási vázlatot és egy jellem ző ke

resztszelvényt a 2., 3. ábra m utatja  be.
Egy másik tipikus kutatási terü let a Szé-

dom boldalban bújik  ki szálban álló kőzetként 
az andezit a  domb gerincén egy vele párhuza
mos másik te lér húzódik.

A ku tatás itt is kutatójellegű term eléssel 
kezdődött. A terü let ku tatási vázlatát a  4. ábra

4. ábra: A ndezittelérben nyito tt kőbánya kutatási 
vázlata  (Kisgéci telér)

8



szem lélteti. Az ábrán látható  módon k é t ku ta- 
tójellegű term előhely közé 30 m -enként ku tató 
árkokat telep íte ttünk  a  telér szélességének meg
állapítása céljából.

Minőségi vizsgálatra m intavételt a  két 
bányászati feltárásból tervezett a földtani 
szakértő.

M egkutatott készlet 350 e. t.
K utatási költség: 80 e. Ft.
Gazdaságosan a  te lé rt 15—20 m  mélységig 

lehet kiterm elni. A m ellékkőzet az egyik olda
lon biztonságosan megáll. Ellenkező oldalon 
ki kell alakítani a  bányahatóság által előírt 
rézsűt.

Nagy üzemű bányászkodás ilyen körülm é
nyek között nem  jöhet szóba. A te lé r kőzet
anyaga jóminőségű, a m egkutatott 350 e. t  kő- 
vagyon évi 50 e. t  term eléssel 6— 7 évig fedezi 
szükségletét am it a környéken saját kivitele
zésben gazdaságosan tud  felhasználni.

B em utatunk néhány olyan terü letet, ahol 
nem sikerült ilyen olcsón megoldani a prob
lémát.

Szurdokpüspöki Mgtsz, jobbágyi andezit-

A következő kutatási fázisban a  javasolt 
fúrások lem élyítése.
Ehhez hasonló kutatási te rü le t a 

karancsberényi andezit, 
pásztói andezit, 
gyöngyöspatai andezit 

bányák területe.
A term előszövetkezetek a  kutatási tervet 

elkészítették, de a továbbjutás nehéz.
A pásztói ku tatási tervnél nagy segítséget 

nyú jto tt a  legújabb földtani térképezési ered
m ények felhasználása. A földtani térkép segít
ségével a külszínközeiben megfelelő andezit
réteget lehe te tt kijelölni kőbányatelepítés cél
jára.

A több éves m unka eredm ényeképpen az 
Észak-M agyarországi Területi Földtani Szolgálat 
az építőipari alapanyag-bányászat terén  az 
alábbi főbb irányelveket ta r tja  szem előtt.
1. A felm érésből a terü letek  m egkutatásából 

egy jól használható katasztert kell készíteni 
együ tt az állami kőbányászattal.

2. Az összeállított katasztert évről évre tovább 
kell fejleszteni, ki kell egészíteni.

—• (Л/

5. ábra: Jobbágyi andeztibánya kutatási vázlata

bányája a  M átra nyugati oldalán működik. A 
terü let egy sztrátóvulkáni része a  M átrának. 
Több évtizeden át, több helyen kísérleteztek, 
de a vastagodó meddő m iatt felhagyták a bá
nyászkodást. A földtani szakértő a  térképvázla
ton látható ku tatást javasolta.

A tervezett ku tatási költség 600 e. Ft.

A ku tatást fázisokra kell bontani. Első fá
zisban földtani bejárás, térképezés a  kezdő lé
pés, m ajd a  bányafalak szelvényezése és m in
tavételek, a m inták megvizsgálása, ez megfelel 
az előzetes fázisnak.

3. A katasztert közkinccsé kell tenni. A te r
vező-kivitelező vállalatok, intézm ények ke
zébe kell adni.

4. A katasztert olyan prognózis-térképekkel 
kell kiegészíteni, ami tám aszkodik a leg
újabb földtani térképekre, az elvégzett ku
tatásokra.

5. Szállítási távolságok elemzése, gazdaságos 
bányatelepítési javaslatok.
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Й. Кери

ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ПОИСКОВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КАМНЕЙ В СВЯЗИ 
С ВЫБОРОМ МЕСТ ДЛЯ МЕЛКИХ 
И СРЕДНИХ ПО РАЗРЕЗАМ 
КАРЬЕРОВ

Резюме

Наряду с мощной горнодобывающей промышлен
ностью государственного сектора все больше и 
больше возрастает число мало- и среднемощных 
карьеров, управляемых сельскохозяйственными ко
оперативами, а также и местными советами и дру
гими организациями в Северной Венгрии. Их зна
чение состоит в первую очередь в удовлетворении 
местных запросов, но они вносят значительный 
вклад и в дело обеспечения страны щебнем и бу
товыми камнями.
Соответственно интересам народного хозяйства и 
охраны недр, эти карьеры должны быть созданы 
на базе достаточно изученных месторождений кам
ней хорошего качества.
На протяжении последних трех лет Северно-Вен
герская региональная геологическая служба Вен
герского геологического научно-исследовательско
го института занималась именно этими пробле
мами, в первую очередь, на территории Северной 
Венгрии.
В свете некоторых конкретных примеров автор на
стоящей статьи старается показать опыт поисково- 
разведочных работ и возникшие проблемы.
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