
A kis és közepes kavics és homokbányák kutatási problémái
Észak-Magyar országon"

írta: Józsa Gábor

1. Bevezetés

Ismeretes, hogy századunk a  betonépítészet 
százada. A világ cem entterm elése roham osab
ban fejlődött, m int a világ acéltermelése, és 
napjainkban m ár el is hagyta azt. Az építőipar 
rohamos fejlődése egyre nagyobb mennyiségű 
és egyre jobb minőségű építőanyag-felhaszná
lást kíván. Ebből kiindulva vett új irányt az 
építőanyagok kutatása  az utóbbi 15 évben. A 
masabb m ennyiségi és minőségi követelm énye
ket csak más ásványi nyersanyagok kutatásához 
hasonló, tervszerű, céltudatos kutatásokkal le
het kielégíteni.

Az építőanyagok kutatásának elvi és gya
korlati problém ái sokrétűek és igen hosszú le
m aradást kell és kelle tt rövid idő a la tt pótolni. 
A tapasztalatok, hagyományok hiánya is sok 
tekintetben érezteti hatását.

Sajátos a problém a abból a szempontból is, 
hogy különböző m inisztérium ok által ellenőr
zött tevékenységekről van szó és következés
képpen hiányzik az egységes irányítás. Kavics
term elés szempontjából a  term előszervezetek 
szerinti megoszlást 1970. évi adatok alapján 
(Serédi Béla ÉVM: A kavics term elése, a minő
ségi kavics eloszlása című, Miskolcon ta rto tt 
előadása nyomán) az 1. táblázat szemlélteti.

1. sz. táblázat

Termelőszervezetek Term elés Termelés
e. m:1 %

ÉVM K avicsbánya Váll. 4 818 34,1
ÉVM Beton- és V asbetonipari M. 357 2,5
FÖKA, Folyam i Kavicskotró V. 3 449 24,4
Mezőgazdasági üzemek 5160 36,5
Egyéb term elők 340 2,5

14124 ‘ 100,0

Míg azonban az ÉVM Kavicsbánya Válla
lat néhány korszerű nagyüzem et jelen t és a 
FÓKA term elése is a D una néhány helyére 
korlátozódik, addig a  MÉM alá tartozó 36,5% 
term elés nagyszámú term előhelyről k erü lt ki.

Ezek azonban nem csak „faluvégi homok
kavicsgödrök”. Számos 50 e. m3 évi term elés 
feletti bánya létezik még Észak-M agyarorszá- 
gon is, sőt 200 e m3 évi term elésű is van. Ho
mokoknál más a  helyzet. Az ország homok
szükségletének 96% -a a  mezőgazdasági term elő- 
szövetkezetek bányáiból kerü l ki, és ez még 
több kis bányát jelent, m int kavics esetében.

A M agyarhoni Földtani T ársu la t Észak-magyarországi 
Szakosztálya 1973. ápr. 11-i ülésén Miskolcon elhang
zott előadás.

A felhasználó vállalatok általában megeléged
nek egyszeri m inta szabványos megvizsgálásá
val, teh á t a  Központi Földtani H ivatal által 
előírt kutatások következetes kivitelezése, vég
rehajtása hiányzik.

Ezideig igen kevés figyelm et fordítottak az 
apróbb bányák működésére. Egy működési en
gedéllyel (ha az is volt) m ár az ötödik, hatodik 
helyen m űvelték a  bányát.

A járási hivatalok illetékes előadói is leg
többször csak a K erületi Bányaműszaki Fel
ügyelőség és a Földhivatal hozzájárulását ta r
to tták  szükségesnek beszerezni.

Egyéb szakhatósági hozzájárulás (Központi 
Földtani Hivatal, Országos Vízügyi Hivatal, 
Országos Természetvédelmi H ivatal stb.) rend
szerint hiányzott és ez a  hiány számos későbbi 
problém a hordozójává vált. Ezek közül vázla
tosan az alábbiakat em eljük ki:

2. Szakhatósági hozzájárulással nem  rendelkező 
bányák népgazdasági érdeksértő tevékeny
sége

2.1. V ízvédelem m el kapcsolatos problémák

Tudott dolog, hogy a  kavicsterraszok a leg
jobb ivóvíztároló-rétegek, ahonnan igen olcsón, 
igen nagym ennyiségű ivóvizet lehet költséges 
víztisztítás nélkül beszerezni.

A számos kavicstermelőhely, számos víz
szennyezési lehetőséget is jelent, nem  beszélve 
arról, am ikor az egész víztároló kőzetet k iter
melik.

Kellő m ennyiségű ivóvíz beszerzése Észak- 
Magyarországon különösen komoly probléma.

Például: Balassagyarm attól К -re  van a 
Balassagyarm ati Vízmű, az Ipoly kavicsterra- 
szában, az Ipollyal párhuzamosan működő 
szűrőkutak rendszere. A vízigény növekedésé
vel újabb és újabb kutak fúrása vált szüksé
gessé egyre távolodva a  várostól. Az utolsó 
kúttó l 1000 m távolságra azonban közvetlenül 
a vízmű folytatásában, az őrhalmi termelőszö
vetkezet kavicsbányája m űködött, eleve határt 
szabva a vízmű terjeszkedésének. (A tényre 
felhívtuk a KÖVÍZIG és a megyei tanács fi
gyelmét, a bányát bezáratták.)

2.2. Ásványvagyon-védelm i érdekek megsértése
A mezőgazdasági üzemek beruházásai kis

volumenűek, egy úszókotró berendezése szá
m ukra m egoldhatatlan feladat. Így aztán a leg
jobb szándék esetén sem tudják m inden eset
ben a rendelkezésre álló teljes kavicsvastagsá
got kiterm elni. így aztán a  rendelkezésükre álló 
géppel a kavicsréteg felső 5—10 m-es szakaszát 
kiterm elik, a  m eddőt visszatöltik a bányatóba,
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s ezzel a visszamaradó sokszor igen tekintélyes 
mennyiségű kavicsot teljes egészében tönkre
teszik.

2.3. Nagyüzem  telepítésére alkalmas kavics
m ezők védelme

Dr. Karácsonyi Sándor h ívta fel a  figyel
met, m ennyire nehéz a kavics-készletterületek 
megszerzése, mezőgazdasági művelési ág alóli 
kivonása, de a  m ár m egkutatott kavicsmezők 
védelme is.

Általános az az eset, hogy a korszerű nagy
üzemi term elésre alkalmas kavicsterraszokban 
m ár szám talan kis vagy nagy, MÉM alá tartozó 
bánya üzemel, m int a te rü let tulajdonosa. Ezek 
ha megtudják, hogy itt kavicsbányanyitás cél
jából az ÉVM Földtani Szolgálat ku tatást akar 
végezni, m ár ekkor igyekeznek akadályokat 
gördíteni az elé.

Míg egy kutatás e lju t a m egkutatottsági 
nyilatkozat, építési korlátozás kiadásáig, addig 
viszonylag hosszú idő telik el és a  kisüzemek 
háborítatlanul term elnek tovább és a bánya
nyitás még továbbra is igen távlati cél marad. 
Á bányanyitást közben szám talan módon nehe
zítik, és az addig haszontalan rét, legelő, eset
leg földieper term esztésére is alkalm assá válik.

2.4. A z  Országos Term észetvédelm i Hivatal
érdekeit sértő tevékenységek
A  természetvédelem, a környezetvédelem  

jelentős fejlődése előtt állunk. Felism erve a 
problém a jelentőségét a sajtóban, a rádióban 
és a  televízióban egyre többet foglalkoznak 
ezekkel a kérdésekkel. Ezen a  téren is utói kell 
érnünk a fejletteb országokat, ügyelni kell a r
ra, hogy a bányászati tevékenység a  népgazda
sági érdeknek megfelelően, ne veszélyeztesse 
természetvédelm ileg értékes területeket.

A kellő összhang biztosítása elkerü lhetet
lenné teszi, hogy az 1. fokú engedélyező ható
ság a működési engedély kiadása előtt egyez
tessen az Országos Természetvédelmi H ivatal
lal is.

Sajnos, a  közvetlen irányító szervek: me
gyei tanácsok, járási hivatalok is hajlamosak, 
hogy a népgazdasági érdeket háttérbe szorítsák, 
mondván, hogy a kedvezőtlen mezőgazdasági 
m utatókat célszerű ellensúlyozni a  bányászati 
melléktevékenység elősegítésével.

Nem a  létjogosultságukat akarom  ezeknek 
a bányáknak vitatni, hiszen az országos term e
lésből k ivett részarányuk is bizonyítja, hogy 
léteznek és szükségesek, csak a  tevékenységü
ket a  népgazdaság egyéb érdekeivel is össz
hangba kell hozni.

Tevékenységünket összehangoljuk az ÉVM 
Földtani Szolgálatával, a K erületi Bányam ű
szaki Felügyelőségekkel, a  vízügyi szervekkel, 
az Országos Természetvédelmi H ivatallal és az 
engedélyező hatóságokkal: megyei tanácsokkal, 
járási hivatalokkal.

M indent megteszünk továbbá annak érde
kében, hogy a  kisüzemi kavics- és homokbá
nyák az a  népgazdasági és helyi érdekek meg

felelő összehangolásával végezzék tevékenysé
güket.

3. Kis és közepes kavics-, ill. homokbányák 
kutatási problémái Észak-Magyarországon

3.1. Általános kutatási tapasztalatok

Észak-Magyarországon tudom ásunk szerint 
jelenleg a MÉM felügyelete alatt 65 kavics
bánya és 70 hom okbánya üzemel. Termelés 
szempontjából igen változatos megoszlásúak, 
ezt érzékelteti а II. sz. táblázat:

II. sz. táblázat

Kavics Ossz. term . e/m3

Term. interv.
e/m3

0—5 5— 10 10—50 50—100 100 1500

Bányák szám a 32 7 18 4 4

Homok össz. term . e/'m3

Term. in  terv. 
e/m3

0—3 3—5 5—10 10—15 15 220

Bányák szám a 46 9 7 6 2

Látható, hogy igen sok a kis volumenű
bánya. Ezek azok a bányák, ahol az egyes te-
lepülések sa já t szükségletükre term elnek, kis
lakás-építkezésekre, tsz-ek saját építkezésükre 
stb. A nyersanyagot kis m ennyiségben szelektíve 
term elik, a  minőségi követelm ény sem tú l ma
gas, és m ert a szállítási távolságok igen kicsik, 
a magas term elési költségek m iatt is gazdasá
gosak, ugyanakkor teherm entesítik  a nagyobb 
term előhelyeket, így m indenképpen hasznos 
szerepet töltenek be.

A nagyobb term elésű bányák m ár nagyobb 
körzetek kavics-, homokigényét elégítik ki, a 
felhasználók köre kiszélesedik, építőipari válla
latok, építőipari szövetkezetek főleg a felhasz
nálók, így term észetes, hogy a minőségi köve
telm ények is nagyobbak, ezért kutatásuk elen
gedhetetlenül szükséges.

Hároméves tevékenységünk során helyszíni 
szem lét tarto ttunk  45 kavics- és 34 homok
bányánál.

Minden esetben kutatási és értékelési ja
vaslatokat vetünk fel és helyszíni szemle alap
ján döntöttük el a  kutatás szükségességét. Ja 
vaslatot te ttünk  a kutatás levezetőjére, kivite
lezőjére. Sok kutatás elvégzésében közrem ű
ködtek szakértők, mivel rendezett keretek kö
zött, ellenőrzés m ellett végzik tevékenységüket, 
m indenképpen pozitív szerepet töltenek be. 
Tevékenységünk eredm ényeképpen eddig 19 
kavicsbányának és 17 homokbányának készült 
el az összefoglaló földtani jelentése.

Kavicsból ez 12 600 000 m3 magas kategó
riájú (A, B), 11 700 000 m3 alacsony kategóriájú 
(Ci, C2) készletet jelentett, míg homokból 
700 000 m3 magas és 670 000 m3 alacsony kate
góriájú készletet jelentett. Figyelembe véve, 
hogy ebből minimális ku tatást finanszírozott a 
Központi Földtani Hivatal, ez m indenképpen jó 
eredmény.
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3.2 A  földtani nyersanyagkutatás általános el
veinek megvalósulása

A kutatás általános alapelvei adottak vol
tak, és ezeket kelle tt a  megfelelő kavics-, ill. 
hom okelőfordulásokra alkalmazni. Természete
sen a sajátosságokból adódóan nem  m inden 
alapelvet lehetett realizálni. A következőkben 
ezeket szeretném  megvizsgálni.

3.2.1. A  földtani kutatás teljességének elve 
szerint szükséges az előfordulás teljes egészét 
megismerni. Sajnos ez sok esetben igen nagy 
csorbát szenved, ugyanis ennek h a tá rt szabnak:
a) a közigazgatási h a tá r (mivel saját terü leten  

történő bányászkodásról van szó),
b) nem  főtevékenység a bányászat, az előfor

dulás teljes m egkutatása esetleg több száz 
éves készletet jelentene, am inek kutatási 
költségeit a term előszövetkezet nem  tudná 
vállalni.

3.2.2. A  kutatás fokozatosságának elve az isme
retek állandó bővülését, megbízhatóságának 
növekedését jelenti. Mivel a kutatások kis 
volumenűek és általában m ár működő bányák
hoz kapcsolódnak (ami egyben a felderítő fázist 
feleslegessé teszi) az előzetes és részletes fázis 
összekapcsolásával végzett kutatásokról van szó.

Ezen belül m ár az irányító szakem ber fel
adata a  feltárások fokozatosságelvének megfe
lelő telepítése. (Egy 50 X  50 m -es hálóban tö r
ténő kutatás esetén előbb a 100 X  100 m-es 
távolságra levő fúrások lem élyítése és kutatás 
alatti kiértékelése is m egtörténjen.)

3.2.3. A  kutatás egyenletessségének elve  a fel
tárások, ill. m intavételi pontok egyenletes meg
oszlását, azonos m ódszerrel történő végrehajtá

sát m ondja ki. Ez m ár egy kutatási területen 
(és nem  előforduláson) belül általában meg
valósul.

3.2.4. A  kutatás gazdaságosságának elve a leg
kisebb idő, m unka- és költségráfordítást köve
teli meg. Ennek az elvnek a megvalósulását 
elősegíti a szakértők működése és a feltárások
nak (különösen a  kutatóaknáknak), de még sok 
esetben a fúrásoknak is az üzemelő saját kivi
telezésében történő megvalósulása.

3.3. A  földtani — teleptani kifejlődés

Észak-M agyarországon a kavics- és homok
bányák igen változatos földtani-teleptani k ifej
lődéshez tartoznak.

Kavicsterm elés elsősorban a pleisztocén— 
ó-holocén terraszkavicsokból, törm elékkúpok
ból történik. Ilyenek az Ipoly-kavicsterrasz, a 
Zagyva terrasza, a Sajó—H ernád törm elékkúp, 
de van bánya a  Tam a, a Bódva hordalékában 
is. Termelnek még lattorfi partszegélyi kavi
csot pl. Noszvaj, Romhány; Középső-miocén 
partszegélyi kavicsot pl. Becske. Homokok ese
tében m ár sokkal változatosabb a helyzet, 
eocéntől fiatalabb korok szinte valam ennyi ho
mokos képződménye m egtalálható a bányák 
anyaga között.

A telepek alakja kavicsoknál általában ré
tegszerű, előfordul lencsés kifejlődés, míg a 
homokok nagyrészt lencsés kifejlődésűek, de 
van rétegszerű előfordulás is.

Néhány szelvényt bem utatva is érzékelhe
tő, m ennyire változatos előfordulásokkal talá l
kozhatunk kavics-, homokelőfordulások ku ta
tása során. (1., 2., 3. ábra.)
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1. ábra: A  hejőbábai kavicsbánya vázlatos földtani 
szelvénye

i----- — ------ 1
О 50 WOm

C -j Torka ogyog  
Е Э  Homok 
E D  Aqyaqos homok

2. ábra: A z  ipolytarnóci hom okbánya dőlésm enti váz
latos föld tani szelvénye
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3. ábra: A  berceli kavics-hom okbánya dőlés m enti 
vázlatos földtani szelvénye

3.4. A  kutatási módszerek

Á ltalában megfelelőek voltak, alkalm az
kodtak a földtani, teleptani kifejlődéshez. A 
módszerek: geofizikai mérések, fúrások, ku tató 
árkok és bányafal-szelvényezések.
3.4.1. A  fúrások  teljes egészében m agfúrások 
voltak, m elynek előnyei közism ertek. A leglé
nyegesebb, hogy viszonylag nagy mélységig is 
vizsgálatra alkalmas m intaanyagot szolgáltat
nak. H átrányuk, költségességük.
3.4.2. A  geofizikai módszerek közül különösen 
a kavicskutatásban igen jó inform ációt szolgál
tatnak  a felszíni geoelektromos módszerek. Al
kalmazásuk széles körben elterjedt. Alkalm a
sak a  kavics fedőjének, feküjének, meddőköz- 
betelepüléseinek nyomozására.

Előnyük, hogy gyorsak, há trányuk a  még 
meglevő pontatlanságuk, kis terü letekre  drágák 
és minőségi vizsgálatokhoz szükséges m inta
anyagot nfem szolgáltatnak.

3.4.3. A  kutatóárok  szerepe a fedővastagság 
m egállapításában jelentős, ugyanakkor helyi 
m intavételt tesznek lehetővé. Kis vastagságú, 
kevéssé fedett település esetén a fúrásokat tel
jes egészében helyettesíthetik , sőt morfológiai
lag pozitív településű haszonanyagok esetén is 
kiküszöbölhetik a fúrásokat.

3.4.4. A  m egnyito tt bányafal, m int ku tató léte
sítm ény a leghasznosabb. A z  egyes földtani 
képződmények szelvény m entén folyam atosan 
nyomozhatok. A meddő közbetelepülések, dő-
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lésviszonyok sík m entén való feltárulását, 
semmilyen más kutatólétesítm ény nem  pótol
hatja.

Ezen módszerek megfelelő kombinációban 
alkalmazva, hozzásegítenek a kutatások leggaz
daságosabb elvégzéséhez. Az eddigi kutatási 
gyakorlat szerint alkalm azásra is kerü ltek  mind 
homok-, mind kavicsbányák esetében. Néhány 
példát az itt látható térképvázlatokon be is 
m utatok. (4., 5., 6., 7. ábra.)

Bárm ennyire is az a  törekvés, hogy egye
sítsük a  kutatási távolságok m egállapítását és 
egyre objektívabbá tegyük, ez továbbra is csak 
törekvés m arad. Ugyanis m inden előfordulás 
más és m ás földtani, teleptani problém át jelent, 
tehát m inden esetben a  te rü le te t ismerő szak
em ber döntheti el, hogy a megfelelő megbízha
tóságú ism eretességet m ilyen kutató létesít
m ény-távolsággal tud ja  elérni.

El kell oda ju tn i, hogy a rendelkezésre

M int látható, kavicskutatásoknál a fúrás— 
geofizika kombináció a használatos, de kiegé
szülnek kutatóaknákkal is. Hom okbányáknál a 
fúrások—kutatóaknák kombináció a használato
sabb.

Mind kavics, m ind homok esetében a bá- 
nyafalat is felhasználják a  kutatások során.

3.5. A  kutatási rendszer

Legtöbb esetben hálózatos kutatás történt, 
tehát az előforduló földtani, teleptani kifejlő
désnek, dom borzatnak megfelelő. Ez látható a 
4., 5., 6., 7. ábra térképvázlataiból is. A kis 
bányák sajátosságából és a bányafal igen fon
tos szerepéből adódóan szám talan esetben elő
fordul a hálózatos kutatás olyan alkalmazása, 
ami a bányafalhoz igazodik.

Sok esetben ugyanis a  bányafal és 3—4 
fúrás kellő m ennyiségű kategorizált készletet 
szolgáltat (pl. 6. ábra). A kutatási sűrűség egy 
igen sarkalatos kérdése az egész kutatásnak, a 
kutatás gazdaságosságát nagy m értékben befo
lyásolja.

álló kutatási költségkeret ne  befolyásolja a 
hálótávolságot.

Nem szabad részletes fázisban elfogadni a 
8. ábrán látható fúrástávolságokat.

Ha i t t  a  fúrások legalább 200 m-es távol
ságra lennének egymástól a készítők esetleg 
egy iszapos szintet is kaphattak  volna, vagy 
ténylegesen bizonyították volna az iszaplencsék 
létezését.

Törekvéseink végig arra  irányultak, hogy 
az előfordulások m egkutatott részeiről az is
m eret megfelelő m egbízhatóságú legyen.

Mivel m inden esetben a cél bányanyitás, 
vagy a  meglevő bánya továbbfejlesztése, így 
részletes fázisú kutatások voltak szükségesek. 
Összegezve a  gyakorlati távolságokat a követ
kező eredm ények adódtak:

Kavics esetében

Állandó kifejlődésű  viszonylag nyugodt 
településű kavicsterrasz kutatása  során, geofizi
kával kom binált fúrásos kutatás esetén a  háló
távolság:
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még kutatóaknák is m élyülnek, a kutatás meg
bízhatósága csak nő. Csak fúrásos kutatás ese
tén  100— 200 m-es hálótávolság volt haszná
latos.

Változatos kifejlődésű  előfordulás esetén 100 
—200 m-es fúrásponttávolságok, 50—100 m-ps 
szondázási ponttávolságokkal fordultak  elő, 
míg geofizika nélkül 50— 100 m-es fúráspont
távolságok az elfogadhatók.

Homok esetében

Általános az 50 X  50 m -es hálóban történő 
feltárási sűrűség, m ivel általában igen válto
zatos kifejlődésű képződm ények fordulnak elő, 
de nyugodt, vízszintes település esetén a 
100 X  100 m-es hálótávolság is megengedhető.

Természetesen kisköltségű kutatóárok mé
lyítése a  hálótávolság növelésének irányába 
hat.

Minden esetben az adott előfordulás föld
tani viszonyai meghatározók.

3.6. A  nyersanyag megmintázása

A m intavétel elm életi problém áival itt 
nem  foglalkozunk, néhány gyakorlati kérdést 
az alábbiakban érintünk.

A bányafalak résm intázásának módja ál
talánosan ism ert, nagyságát alakítani lehet a 
tényleges szemcsemérethez, így viszonylag 
pontos laborvizsgálatot lehetővé tevő anyag- 
m ennyiséget tudnak  szolgáltatni.

Kutatógödrök is viszonylag nagym ennyi
ségű m intavételi lehetőséget adnak, de csak 
pontszerű m intavételt tesznek lehetővé, habár 
kis fedővastagság esetén a kutatógödör a nyers
anyag-előfordulás felső részének résm intázását 
is lehetővé teszi.

Más a  helyzet a fúrásokkal. A nagyobb 
frakciók növekedésével, a fúrásátm érő állandó
sága m ellett egyre irreálisabb szemcseösszeté
teli görbéket kapunk. Sajnos a  fúrási átm érő

növelésének technológiai és gazdasági akadá
lyok ha tá rt szabnak. Cél, m indenesetre a  lehető 
legnagyobb fúrási átmérő. Homokfúrásoknál 
kisebb átm érő is megfelelő mennyiségű m inta
anyagot szolgáltathat.

Esetünkben a fúrások kivitelezése szám ta
lan kivitelezővel történik, ami sajnos a fúrási 
módok, átm érők sokaságát is jelenti és a ku ta
tások többszöri ellenőrzésének kérdése még a 
jövő feladatai közé tartozik, m a még az irá
nyító szakem ber lelkiismeretessége döntő.

3.7. A  nyersanyag vizsgálata és minősítése

A  ku tatás vezetőjének kell eldönteni, m i
lyen közönként vesz m intát laboratórium i vizs
gálatra. Általános, hogy rétegváltozásonként 
m intát vesznek, de a  szemmel el nem különít
hető, homogénnek tekinthető részeket is 1—3 
m -enként meg kell mintázni.

Fontos a későbbi term elésnek megfelelő 
átlagm inták képzése és azok laboratórium i 
vizsgálata. A szükséges vizsgálatok körét szab
ványok és műszaki előírások szabályozzák. Ka
vics és homok esetében általában térfogatsúly
meghatározás, szemeloszlási vizsgálatok, ás
vány-kőzettani vizsgálatok, szemalakra és -fe
lületre vonatkozó vizsgálatok és szilárdsági, 
fagyállósági vizsgálatok történnek. Az ásvány
kőzettani vizsgálatok szerepét szeretném  még 
hangsúlyozni, az általánosabb szemeloszlási 
vizsgálatok m ellett.

Szükség volna egy sokkal alaposabb szab
vány kidolgozására, am ely a megfelelő részle
tességgel előírná az egyes minőségi követelmé
nyek határát, a  felhasználhatósági, osztályozási 
csoportok egyértelm ű meghatározásával.

A leírtakból jó kitűnik, m ennyire sok prob
lém a van még az építőanyagok kutatásában, 
különösen a  kisüzemi bányák területén.

A rendezetlenségek felszámolása nem megy 
egyik napról a  másikra, bár az eddigi eredm é
nyek azt m utatják, hogy a Központi Földtani 
Hivatal a Területi Földtani Szolgálatok lé tre 
hozásával jelentős lépést te tt ezen az úton.
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ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ КАРЬЕРОВ ДЛЯ 
ДОБЫЧИ ГАЛЕК И ПОИСКОВ, 
ПОДЧИНЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Резюме

Вследствие бурного развития строительной про
мышленности и, соответственно этому, и росту 
добывающей промышленности сельскохозяйствен
ных кооперативов и госхозов стала необходимой 
постановка геологоразведочных работ для этих 
карьеров, особенно в связи с их весьма большим 
удельным весом в общенациональной добыче со
ответствующих видов сырья. Северно-Венгерская 
региональная геологическая служба Венгерского 
геологического научно-исследовательского инсти
тута с 1970 г. занимается координацией, управле
нием этими работами на территории комитатов 
Боршод, Хевеш и Ноград.
В настоящей работе обобщены опыт и проблемы 
поисков и разведки месторождений гальки и песка, 
проведенных данных в последние три года.
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