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Bevezetés

D él-D unántúl terü lete  tárháza a jobbnál 
jobb építőipari alapanyagoknak, m elyek nagy 
részének jelentősége messze tú lterjed  a régió 
határain. A kőbányászat ezen belül úgyszólván 
egy m egyére korlátozódik, így alapvető jelentő
ségű Baranya term elése Dél-D unántúl és a Dél- 
Alföld egy részének ellátásában, ezért m inden
kori helyzete fokozottan figyelemmel kísérendő.

A M agyar Állami Földtani Intézet Dél
dunántúli Területi Szolgálata — alapító levél
ben m eghatározott egyik fő feladatának megfe
lelően — 1970. évben megkezdte Dunántúl 
építőipari alapanyag-bányászatának részletes 
felm érését és átruházott földtani — hatósági 
jogköre e m unkában kedvező alapot nyú jt a 
hiteles felm érésre és az építőipari alapanyag
term elés terén  mutatkozó földtani eredetű  ne
hézségek leküzdésére.

Az Országos Ásványvagyon Bizottság Tit
kársága évente összeállítja Magyarország épí
tőanyagipari és ásványbányászati nyersanyag- 
vagyonának mérlegét. A mérleg bányákra le
bontva, különböző szempontok szerinti csopor
tosításban ta r tja  nyilván az ország építőipari 
nyersanyagainak minőségét és mennyiségét, 
melynek jelentősége felbecsülhetetlen a  távlati 
országos-, és bizonyos m értékig a megyei helyi 
tervezés szám ára is. Éppen ezért alapvetően 
fontos, hogy megbízható, —  szakszerű földtani 
kutatással megalapozott adatokat tartalm azzon 
a mérleg. A MÁFI Területi Szolgálatok egyik 
fő feladata a  m érlegben szereplő alapadatok 
pontosítása a 14 1969. Korm. sz. rendelet segít
ségével, m ely elő írja  valam ennyi építőipari 
alapanyagbánya szám ára Földtani Hatósági 
Hozzájárulás megszervezését.

A Területi Földtani Szolgálatok első tény
kedése az újonnan induló bányákhoz a földtani 
kutatás megszervezése, m ajd a  működő bányák 
ellenőrzése volt. A rendelet értelm ében a  m ű
ködő bányák készletének megalapozását föld
tani kutatások kezdeményezésével és megszer
vezésével m a is folyam atosan végzi, így az éves 
készletmérlegek pontossága egyre megbízha
tóbbá válik.

A Területi Földtani Szolgálatok a  külön
böző nyersanyagtípusok lelőhelyeire vonatko
zóan helyzetképeket állítottak össze, melyből 
megalapozottan lehet következtetni egy sor 
földtani, közgazdasági és egyéb tényezőre, va
lam int nehézség nélkül megfelelő módon kije
lölhetők voltak a szolgálatok konkrét feladatai 
az építőipari alapanyag-bányászattal kapcso
latban.

A továbbiakban az építőkő vonatkozásában 
értékeljük Dél-D unántúl építőipari nyersanyag- 
bányászatát.

A  Baranya— Tolna megyei kőbányászat
áttekintése

Földrajzi elhelyezkedés tekintetében Dél- 
Dunántúl építőkő-előfordulásai szinte kizáróla
gosan Baranya megyére korlátozódnak. Tolna 
megye csak Máza—Nagymányok környékén 
(riolittufa, anizuszi mészkő), valam int Mórágy 
környékén (gránit) rendelkezik néhány, jórészt 
jelentéktelen kőfejtővel. Éppen ezért Baranya 
kőbányászata határozza meg a régió kőellátá
sát.

Baranya m egyében a kőbányászatnak olyan 
régi hagyományai vannak, amellyel hazánkban 
csak kevés megye dicsekedhet. Annak ellenére, 
hogy a baranyai kőbányászat fajlagos m ennyi
ségi m utatói jelenleg is kedvezőbbek az orszá
gos átlagnál (az 1000 főre jutó term elt kőmeny- 
nyiség 4,1-szerese, az 1 kmr-re eső kőm ennyi
ség pedig 3,4-szerese az országos átlagnak), az 
iparág term észetadta lehetőségei még távolról 
sincsenek kihasználva. Baranya szigethegysé
geinek rendkívül változatos és sokoldalúan fel
használható kőzetanyaga a legutóbbi időkig or
szágunk m integy 28 000 k n r-ny i területének 
ellátását biztosította.

A  terület hasznosítható kőzetei:

Ö-palezóos m etam orf m észkő , agyagpala,
fillit

Öfalu Goldgrundon és a  Meszes-völgyben 
a mőrágyi hegységi grán ittal érintkezésben ta 
lálható. Az agyagpalát egykor tetőfedés céljára 
fejtették, a kristályos mészkő helyi építőanyag 
volt.

Az újabban lefolytatott fúrásos kutatás 
alapján (Érdősmecske— XX.) a felszíni oxidá
ciós öv alatt a kristályos mészkő egy része fe
hér, rózsaszínű és zöld árnyalatú  m árványnak 
bizonyult, m elynek továbbkutatása feltétlenül 
indokolt.

Gránit a  hegység DK-i előterében fekvő 
kb. 30 km 2 nagyságú Geresdi tönk, valam int az 
attól É -ra elkülönülten fekvő mórágyi dombok 
és a Ny-mecseki Nagyváty környékének alap
kőzete. Több község (Feked, Érdősmecske, Fa- 
zekasboda, Szebény, Nagypall, Véménd, Geresd 
stb.) határában  a felszínen van, vagy csak né
hány m éteres lösztakaró a la tt található. Erősen 
földpátos, nagyszemcsés, biotitos, porfiroblasz- 
tos m ikroklingránitos kőzet, mely általában 
könnyen málik. A feltárható  mecseki gránitnak 
kétharm ada m állott — (Sípos Z. 1957.). Apró- 
szemcsés változatát, teléreit, valam int az erdős- 
mecskei gránitot üde állapotban m érhető vi
szonylag magas nyomószilárdság m iatt (2000— 
2300 kg/cm2) tömbökben való alkalmazásánál
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(pillér, alapkő, vízépítési kő) lehet értékesíteni, 
de forgácsköve és zúzaléka nem vált be útka- 
vicsolásra. Utak perem én szegélykőként sikere
sen alkalmazták egyes fajtáit. Csiszolt, sőt fé
nyezett állapotban nehezebben mállik, töm bjei
ből ezért lépcsőt, lépcsőpihenőlapot, erkély
lemezt, nyíláskeretet, könyökölőt, padló-, vala
m int lábazatburkolatot és még sokfajta egyéb 
épületelem et form áltak a betonm űkövek elter
jedése előtt. Ezek szinte kizárólagosan Erdős- 
mecskéről származnak.

Diabáz. A K-i Mecsekben, M agyaregregy 
közelében (M áré-vári völgy, Singödör völgy, 
Hidasi völgy Kárász és Jánosi puszta térségé
ben) tekintélyes terü lete t öntött e l lávája, az 
alsó K réta korban egyebütt (Hosszúhetény, a 
Viganvártól H etvehelyre vezető völgy m entén 
essexites változatban, Pécs és Komló környé
kén stb.) csak teléreket alkot. Kőzettani érte
lemben alkáli diabáznak minősül, régebbi 
„trachidolerit” elnevezésének használata azon
ban még ma is általános.

Nehezen megm unkálható, kizárólag helyi 
építkezésnél felhasznált aprószemű, vagy egé
szen tömör kőzet. Nagy hibája, hogy nem  el
lenálló ásványai és m ikroszerkezete m iatt leve
gőn nem időálló. Ütkavicsolásra több helyen 
(Pécs—Deniol völgy, Hosszúhetény stb.) hasz
nálták, de gyors mállása m iatt m ár felhagyták 
bányászatát. Legfeljebb falusi házak építésére 
volna érdemes fejteni, de így csak bevakolás
sal lehet megóvni a légkör hatásaitól. Az 1950- 
es évek elején Kárász határában nyito ttak  meg 
egy m egbízhatatlan anyagot adó kisebb bányát.

Fonolit. Nem hasítható, nehezen m egm un
kálható (ezért kockakő nem készíthető belőle), 
de elsőrangú útkavicskő. Finomszemcsés szer
kezete m iatt zúzaléka jól tű ri a járm űvek tipró 
igénybevételét. Betonkavicsként való alkalm a
zásáról is jók a tapasztalatok. Üveggyártás cél
jára  magas (8—9%-os) NasO-tartalma m iatt 
előnyös. Hazánkban kizárólag a  Mecsekben 
fordul elő alsó-kréta korú képződm ényként a 
hosszúhetényi Köves tetőn, valam int a Szász
vártól D-re levő Szamárhegyen (Somlótető) és 
a Dobogón. A kövestetői fonolitbányában vilá- 
gos-kékesszürke, a felszínen világosszürkévé 
fakuló szemcsés szövetű és töm ött változata ál
talános. Fajsúlya 2,69-—2,79. Nyomószilárdsága 
igen magas, 3100— 3400 kg/cm2 között ingadozik. 
Jelenleg nem  term elik, bár fizikai tulajdonsá
gai m iatt megfelelő útépítő zúzalékkő.

Am jibolandezit. Felszínen kizárólag a 
komlói Bányavölgy felső szakaszán található 
nagyobb m ennyiségben, valam int Zobák-puszta 
közelében alkot néhány kisebb kúpot. A miocén 
korú kőzettömeg Komló és Budafa között ÉNy 
—DK irányban 2,8 km hosszú max. 0,8 km 
széles kiterjedésben feszik. A felszínen leveles 
elválású. Az üde állapotban szürke, igen tömör 
felzites külsejű kőzet kitűnő zúzalékot ad, sze
gélykőként is sikerrel hasznosítható. Magas
építésben nem használják, bár beton-adalék

anyagnak is megfelelő. Ez alkotja Dél-M agyar- 
ország útépítőprogram jának alapját, feladatához 
m érten gépesített, nagyteljesítm ényű, modern 
fejtőből.

2500—3100 kg/cm2 közötti nyomószilárd
sága, kedvező földrajzi fekvése és 41 387 000 
tonna kiterm elhető készlete indokolja, hogy ezt 
a bányát fejlesztették fel nagyipari kiterm elés 
céljából.

Riolittufa. A helvéti és tortonai üledékek
ben felszínen az Északi P ikkely területén, Hosz- 
szúhetény, Komló, Abaliget környékén talál
ható. A vastagpados, világosszürke színű V ár
alja. Máza környéki kem énytufa jól fejthető és 
faragható. A környék házépítő anyaga volt, 
trassz tulajdonságai különleges ásványos össze
tétele (magas zeolittartalom ) sokrétű építőipari 
és vegyipari felhasználhatóságot sejtet. A Ny- 
mecseki és dél-mecseki riolittufák eddigi isme
reteink szerint m állottak, kiskeménységűek, 
építőkőnek alig használhatók.

A Szászvár—Máza—V áralja környéki rio- 
littufánknak kísérletek szerint várhatóan igen 
lényeges szerepe lesz a könnyűbetonos, paneles 
építkezéseknél kis fajsúlya, megfelelő nyomó
szilárdsága és kedvező trassz-tuiajdonságai 
miatt.

Bazalt. Bár község m ellett felszínre bukkan 
a lösz alól, igen szívós, hólyagos bazalt, nagy 
keménységű, az időjárással szemben ellenálló 
kőzet. Felderítő kutatási eredm ények szerint, 
— bár fizikai tulajdonságai, készlete m iatt al
kalmas lenne term elésre — nem nyitható bá
nya az igen kedvezőtlen fedővastagság és hid
rogeológiai helyzet m iatt.

Alsó-tiász jakabhelyi homokkő. Tömör, 
finomszemű szerkezetéből adódó, előnyös 
m echanikai adottságai m ellett főként hús
piros és még sötétebb színéből adódó deko
ratív  használhatósága m iatt a Mecsek legrégeb
ben fe jte tt építőkövei közé tartozik. K étségte
len, hogy egyes rétegeinek fagy- és kopásálló
sága nem kielégítő, de nem  felel meg a való
ságnak a kőzetről általánosan elmarasztaló, ma 
is fennálló vélemény. Fakóvörös, kovás homok
kőszintje igen jóminőségű építőkő, útalapozó 
kő, sőt vízépítésre is megfelelő. K im eríthetet
len tartalékkal rendelkezik, feltétlenül érdemes 
lenne nagyüzemi m éretekben foglalkozni k iter
melésével. Indokolja ezt Pécshez közeli fek
vése is.

Bányászatának sok évszázados m últja  van. 
Emlékművek, kapu oszlopok, járdalapok és 
egyéb építőipari idomkövek készültek belőle. 
Manapság csak lábazatkőnek fejtik  kis m ennyi
ségben, kezdetleges módszerekkel.

Felső-kampili lemezes mészkő. Pécs város 
terü letén  és a kővágószöllősi antiklinális északi 
szárnyán található. Főleg helyi pince- és ház
építőanyagként használták. Vékonypadossága és 
gyüredezettségéből eredő töredezettsége m iatt 
nagyobb kőtömbök, vagy nagy lapok nem  fejt- 
hetők belőle, így bányászati jelentősége csekély.
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Alsó-anizuszi m észkő és dolomit a kővágó- 
szöllősi boltozat északi szárnyán Gorica környé
kén és a Tubes—Misina vonulat középső terep
szintjében Szentkút—Deindol, Bálics területén  
található. Vastaglapos, színárnyalatokban gaz
dag, a sötétszürke m ellett lilás-vöröses színű 
változatai is gyakoriak. Jelenleg sehol sem fej
tik, holott igen jó minőségű építőkő fejthető 
belőle. Elsősorban Gorica környéke jöhet szá
m ításba bányanyitáshoz. Díszítőkőként is meg
felel a goricai mészkő. (A Parlam ent egyes 
termei.)

Középső-anizuszi m észkő  általában közép
szürke, Pécs városban azonban sötétszürke szí
nű (Báránytető) vastag és közepesen vastagpa
dos, jól fejthető mészkő. Nyomószilárdsága: 
1800—2000 kg/cm2 kagylósán törő, tömör, fagy
álló kőzet. Nagy tömegekben fordul elő a  Ny-i 
Mecsekben (Misina—Tubes gerince Pécs felett, 
Orfű—Abaliget karsztterületén, foltokban a 
Bükkösd patak völgyében, a goricai m ellék
völgyben. Az É-Mecsekben V áralja és Nagy- 
mányok környékén kisebb pikkelyekben buk
kan a felszínre.

Termelése a Ny-Mecsekre, — Bükkösd — 
Hetvehely környékére korlátozódik, m ert egyéb 
helyeken, a nagy kiterjedés és készlet ellenére 
természetvédelmi, városképi, tájképi szempon
tok m iatt bányászatát vissza kellett fejleszteni. 
Potenciális fejlesztési lehetőség Gorica kör
nyéke.

A  felső-anizuszi mészkő-dolomit. A Holló- 
fészek-—Bános, és Árpádtető környékén talá l
ható felszínen, azonban csak Kozár—Á rpád
tető környékén bányásszák. Tulajdonságai, ha 
tektonikusán nincs igénybevéve, az előbbi 
mészkővel azonosak. Igen nagy készletekkel 
rendelkezik m ind Gorica környékén, mind pe
dig a Villányi hegységben. Egy része kiváló 
díszítőkő (Siklós, Zuhánya bánya).

Ladini mészkő. Fekete színű, ütésre köny- 
nyen pattogzó, kagylós törésű kőzet, m ely Kan
tavár—Büdöskút környékén található. Magas 
b itum entartalm a okozza sötét színét, m elyet az 
időjárás hatására hamarosan elveszt, „kiszür- 
kül” . Fakószürke színű lesz, m ely jelenség erő
sen csökkenti az egyébként igen dekoratív kő
zet értékét. Nemeszúzalékként, mozaiklap gyár
tásánál viszont jól felhasználható és elsősorban 
ezért bányásszák.

Réti homokkő: fő tömege a M isinától É-ra 
és ÉK-re a Lámpás patak  völgyének felső sza
kaszán a  K isrét közeli H idegkúttól Kantaváron 
át ÉK-felé fordulva a Kozári vadászház kör
nyékéig, sőt K-en G yörgy-aknától N y-ra fél 
km -re fekvő vetőig található.

Ezen kívül a Büdös kúttól É-ra pásztásan 
az Árpádtető és a Vasasi Petőfi-akna között 
foltokban fordul elő. Szürke vagy rozsdabarna 
színű, kova-kötőanyagú kvarchomokkő. Nagyon 
kemény, de a nehéz m egm unkálásra fordított 
többletm unkaidőt bőségesen kárpótolja szilárd
ságából és légköri hatásokkal szembeni ellen

állóképességéből származó haszon. Az összlet 
kb. 50% -a ilyen jó tulajdonságú homokkő, a 
többi része lazább, limonitosodott, vagy agya
gos struktúrájú , kevésbé használható kőzet. 
Bányászata jelenleg szünetel, a jakabhegyi ho
mokkőhöz hasonló előítéletek m iatt.

A  júra-korú hom okkövek  közül főként a 
mecseki liász fekete kőszenet kísérő világos 
szürke változatát ism erik a bányavidék lakói a 
Lámpás-völgyi és gyükési fejtőkből, valam int a 
kőszénbányák m elletti meddőhányókból. P irit- 
tartalm a és szerves-anyagtartalm a m iatt köny- 
nyen mállik, ezért fejtése semmiféleképpen 
nem célszerű. A meddőhányók egyes kovás kö
tőanyagú töm bjeit válogatva a környék lakos
sága épületalapozásra felhasználja. Hasonló a 
helyzet a kőszénösszlet fedőjében levő iotha- 
ringiai homokkővel is.

A  liász foltosmárga pliensbachi márga és 
meszes homokkő közepes szilárdságú, de álta
lában töredezett kőzeteit Vasas—Hosszúhetény 
—Pécsvárad környékén helyi építőanyagként 
egykor fejtették. Ma m ár semmi építőipari je
lentősége nincs.

A középső-liász alsó dogger — alsó maim 
krinoideás m észkövek  Ófalu, Szászvár és Pusz- 
takisfalu környékén igen jó minőségű építőkö
vek, melyek mészégetésre is jól felhasználha
tók, bár földrajzi helyzetük m iatt csak kis m ér
tékben fejte tt helyi jelentőségű építőanyagok. 
Változatos megjelenésük, nagyfokú kristályos- 
ságuk (krinoidea nyéltagok) m iatt bizonyára 
díszítőkőnek is felhasználhatók.

A m últ században igen nagy jelentőségűek 
voltak a M áriakém énd—Székelyszabar környé
ki aaléni tüzköves m észkőfejtők, melyek kőzet
anyaga a szeszélyesen változó kovatartalom  
m iatt csak helyi jelentőségű alapozókőnek vol
tak felhasználhatók, de a Székelyszabar—Mo
hács környéki fej tők kövét víziépítésre, part- 
védelemre is nagy m ennyiségben használták.

Ma csak kisebb volumenű term elés folyik 
Babarc környékén, a m áriakém éndi és a Szé
kelyszabar—mohácsi fejtők term elése áll, illet
ve nagy részük kim erült.

Felső-jura m észkövek  elsősorban a Villá
nyi hegységben nagy jelentőségűek elsősorban 
építőipari szempontból. A nagyharsányi állami 
mészkőbánya nagyobb részben ezt a mészkövet 
fejti, de ebből a szintből nyerik a  Siklós kör
nyéki ritka, dekoratív értékű „félm árványok” 
egy részét is (Rózsabánya). Mind az egyedi 
mészkőbányák tekintetében, mind pedig regio
nálisan a  legjobban m egkutatott m észkőterület
nek tekinthető a Villányi hegység déli oldala, 
mely az ipari mészkövek (kohókő, cukorkő, ége
tési mészkő, cementkő) egyik legrangosabb ha
zai lelőhelye. Készletei a szakszerű és nagy
volumenű földtani kutatás következtében meg
alapozottak.

A Mecsek-hegységi maim mészkövek tö
mörségben és m echanikai tulajdonságaikban 
sok hasonlóságot m utatnak a triász mészkövek
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kel. Fehér, szürke és szennyes sárga színű tö
m ött , gumós, pados kőzetek, m elyek közül kü
lönösen kiemelkedik magas CaCO.i-tartalmával, 
tetszetőségével és szilárdságával a leggyakrab
ban piszkosfehér színű titon  mészkő, amely Ma- 
gyaregregy és Kárász között, azonkívül a Máré 
vári völgyben is megtalálható, de a  legnagyobb 
területet a  K isújbánya és a Zobák—magyareg- 
regyi országút közötti szinklinálisban foglal el 
gyűrű alakban. Sajnos vékonypados, így első
sorban zúzalékként jöhet számításba. A malm- 
mészkövek magas kovatartalm uk m iatt kevésbé 
alkalmasak mészégetésre. Jelenleg csak alka
lomszerűen fejtik, rendszeres bányászata nincs.

A  kréta időszaki m észköveknek  a Villányi
hegységben igen nagy ipari jelentősége van 
(Beremendi Cement- és Mészrnű). Nagy volu
menű elvégzett földtani kutatások biztosítják 
a nagyharsányi és berem endi óriás kőfejtők 
több évtizedes megalapozott készletét.

H elvéti ún. „budafai homokkő”'. Fakósárga 
színű, karbonátos kötésű, durva kvarchomok- 
alapanyagban mészkőkavics, kvarcit és kvarc- 
porfir zárványokat tartalm azó kőzet. A nagy 
tömbökben fejthető, könnyen faragható fagy
álló kőzet felhasználásának közepes nyomószi
lárdsága nem akadálya. Kvaderkő, kapu- és: ab
lakkoszorú, obeliszk és díszpillér készítésére 
alkalmas voltát m űem lékeink sora tanúsítja, 
mindössze a kipergő kavicsok helyén vissza
maradó mélyedések m iatt a kőlapok egyenet
lenné válása okoz esztétikai hibát. Előfordulási 
területe Komlótól D-ге Budafa térsége, és a 
Mélyvölgy Vágot-puszta felől nyíló oldalvölgye. 
Jelenleg nem fejtik, b á f : a pécsi műemlékek 
restaurálásához szükség lenne művelésére.

Miocén m észkövek. Pécs város belterüle
tén szarm ata durvamészkő, Pécsvárad, Fazekas- 
boda, Hidas, K isbattyán, Kisvaszar, Pécsbudafa, 
Komló, Mecsekjánosi, Pölöske, Magyarszék, Or- 
fű, Rákos, Bodolyabér, Kovácsszénája térségé
ben főként a tortonai lithotam nium os mészkö
vek fordulnak elő. Nagyon heterogén szerkeze
tű  és tulajdonságú képződmények. Bányászatu
kat megnehezíti ez a körülm ény, ugyanis k i
váló minőségű porózus, de fagyálló fehér mész
kőrétegek csiga- és kagylóhéj breccsával, vala
m int homokos, kavicsos betelepülésekkel h irte- 
lenül váltakoznak horizontálisan, ill. vertikáli
san egyaránt. A tömörebb szarm ata mészkövek 
fagyállósága, könnyű hasíthatósága, faragható
sága, sőt egyes fajtáinak fűrészelhetősége és 
faj súlya alkalmassá teszi felmenő falazatok 
építésére is. Szívesen használták lábazati bur
kolókőnek is. Jelenleg nem  bányásszák.

Édesvízi mészkő. Csak helyenként (a Tetty.e 
fennsíkján, valam int a Melegmány és Mély
völgy patakm edreiben). lelhető a Mecsekben. A 
piszkos szürke, rendszerint erősen likacsos-po- 
rózusos, könnyű, de alacsony nyomószilárdságú 
fiatal kőzet. Mecsek-hegységi forrásmészkő- 
előfordulásait kedvezőtlen, .földrajzi helyzetük 
m iatt nem fejtik.

Baranya és Tolna megyében összesen 52 
db mészkő-, 3 db gránit- 9 db homokkő- és egy 
andezitbánya nyilvántartásba vétele tö rtén t 
meg. Ezek közül jelenleg 34 db működik.

Tulajdonjog szerinti megoszlás a kőbányák 
terén a következő:

— ÉVM D él-dunántúli Kőbánya Vállalat 3 db
— Baranya megyei Építőanyagipari Váll. 6 db
— Beremendi Cement- és Mészművek 1 db
— D él-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 3 db
— Tanácsi kezelésű 5 db
— Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 16 db

Megvizsgáltuk, hogy e bányák készlete 
milyen földtani kutatáson alapul és az elvégzett 
minősítő vizsgálatok m enyire jellemzik a kész
letet.

Háromféle típusú ku tatást különböztethe
tünk  m-eg:

1. M eghatározott term ék érdekében folytatott 
nagyobb kiterjedésű kom plex földtani ku ta
tás, központi kutatási keretből, melynek 
alapján tudom ányosan megalapozottan lehet 
új bányákat nyitni. Ilyen pl. M agyar Állami 
Földtani Intézet D él-dunántúli Osztálya 
m unkájaként folyó villányi-hegységi díszítő
kő kutatás.

2. A bányászatról szóló 1969. III. törvény vég
rehajtása  tárgyában kiadott 9/1961. Korm. 
sz'. rendeletet módosító 14/1969. 1. Korm. sz. 
rendelet 1. § (1) pontja  alapján a bányanyi
táshoz szükséges Földtani Hatósági Hozzá
járulás megszerzése érdekében folyó föld
tan i kutatások 1970. év második felétől 
kezdődően. Ezek m eghatározott területen, 
rendszerint az üzemeltető saját kivitelezésé
ben folyó kutatások a M agyar Állami Föld
tan i Intézet D él-dunántúli Területi Szolgálata 
szervezésében új bányanyitások esetén.

A vállalatok, tanácsi vállalatok tulajdoná
ban levő kőbányák nyitásához igen részletes 
vizsgálatok készültek, rendszerint külső intéz
m ények kivitelezésében. Á ltalában a következő 
típusú vizsgálatokat végezték el,, m elyeket ösz- 
szefoglaló jelentésben és készletszámításban 
gyűjtö ttek  össze.

a) Általános tanulm ány készítése egy-egy ré
gióról. Szakirodalmi, adattári adatok és te 
repbejárás során szerzett tapasztalatok öt
vözéséből készülő tanulm ány a rra  a kérdésre 
ad feleletet, hogy m ilyen terü leten  érdemes 
részletes ku tatást folytatni kőbányanyitás 
céljából.
— K őzetanyagra vonatkozó adatok és gaz
daságossági számítások (főként a lefedés, a 
kiterm elés és szállítás rezsijének függvényé
ben) u tán  alternatívákban fogalmazzák meg 
a szám ításba jöhető he lyek . előnyeit és hát
rányait. Néha m ár az előzetes tanulm ányban 

; sor ..került a  term észeti adottságokat figye- 
. lembe ,véve a fejtési technológia és ennek
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az üzemköltségre való kihatásának m eghatá
rozására.
Kivitelező általában: a Bányászati Tervező 
Intézet.

b) Készletbecslés a m egkutatandó terü le t fel
fúrásával és a  bányakutatási fúrási anyag
ban végzett kőzetfizikai vizsgálatokkal 
együtt.

c) Összefoglaló földtani jelentés és készletszá
m ítás a KFH  Elnökének 1/1967. sz. utasítása 
szerint. Az utóbbi évek új állami kőbánya
nyitásai m ár mind ezen az alapon történtek. 
El kell érni, hogy valam ennyi nem  előírás 
szerint m egkutatott bánya ú jrakutatása  be
látható időn belül m egtörténjen. Ez, nem 
csak az egyes vállalatok, hanem  az egész 
iparág érdeke is.

Községi tanácsi kezelésű bányák közös 
vállalkozások, TÖVÁLLOK bányái m egkuta- 
tottság tekintetében a  leggyengébbek. Elfogad
ható földtani kutatás igen ritkán tö rtén t és mi
nőségi vizsgálataik is hasonló módon megbíz
hatatlanok. E bányák nyersanyagaival szemben 
nincs is különösebb minőségi igény, általában 
a lakosság közvetlen kiszolgálására rendezked
tek be. R itkán vannak olyan anyagi helyzetben, 
hogy előírásszerű földtani ku tatást elvégezze
nek.

A mezőgazdasági term előszövetkezetek bá
nyái a tsz-ek önállósága következtében jobban 
kézbentarthatók. A piac követelm ényeinek en
gedelmeskedve nagy részük tájékozódott nyers
anyagának m ennyiségéről és fizikai tu lajdon
ságairól. Csak hiteles m inősítésű nyersanyaggal 
kereskedhetnek a piacon. Ma m ár a nagyobb 
tsz-bányák rendelkeznek előírásszerű összefog
laló földtani jelentéssel és készletszámítással, 
vagy kutatásaik folyam atban vannak. A csak 
saját célokra időszakosan term elő tsz-bánvákkal 
van egyedül probléma.

DK -D unántúl 34 db működő-, ill. idősza
kosan működő bányája közül 11 rendelkezik 
korszerű összefoglaló jelentéssel és készletszá
mítással, 11 db kutatása folyam atban van.

Teljesen külön kategóriát képez á  központi 
kutatási hitelkeretből történő villányi-hegységi 
díszítőkő prognosztikus kutatás, valam int a kö
zelm últban m egindult Nyugat-m ecseki építőkő 
prognosztikus kutatás. M indkettő a tudom ányo
san megalapozott bányanyitás lehetőségét biz
tosítja.

Megvizsgáltuk a bányák nyersanyagáról 
készült kőzetfizikai vizsgálatokat Önmagukbán 
is, amelyek meglehetősen vegyes benyomást 
keltenek. A DK -D unántúlon található építőkö
vek nyomószilárdsági adatait összegyűjtöttük. 
Igen helytelen dolog, hogy a  m éréseredmények 
tú lnyom ó; részénél felderíthetetlen  a m érést 
végző szakember, vagy in tézm ény neve és a 
mérés ideje. Így fenntartással fogadható az 
eredm ények nagy része.

Hasonló tapasztalataink vannak az egyéb 
kőzetfizikai vizsgálatokkal ■, kapcsolatban. A

m egyében található két nagy kőbánya (Komló, 
Nagyharsány) term ékanyagának kőzetfizikai 
vizsgálatai, valam int a MÁFI villányi-hegységi 
díszítőkő-kutatás keretében készülő széles körű 
vizsgálatai teljesen komplettek, azonban a többi 
kőfejtőké meglehetősen hiányosak. Jellemző 
módon a -piac pillanatnyi kívánalmait kielégítő 
részvizsgálatokat készíte tték  csak el, komplex 
vizsgálat eredm ényével nem  találkoztunk. A 
legigényesebb kisüzemekben (pl. a siklósi tsz 
bányái) a kőzetanyag fizikai jellemzőinek 
(kp/cm2) nyomószilárdság szárazon, nedvesen, 
fagyasztva, fajsúly, fagyállóság megvizsgálta- 
tásáig m ár eljutottak. Ugyanis az útépítő- és 
vízépítő m unkát végző cégek kővásárláskor bi
zonyos minimális fizikai értékek teljesítését 
tárgyalási alapnak tartják .

Az eredm ények egy része nem  reprezen
tá lja  a vizsgált kőzettömeget, ellentmondásos 
adatokat tartalm az. Ennek oka m inden esetben 
a szakszerűtlen m intavétel. A mintavételezők 
nem kellő kőzettani, rétegtani, települési isme
rete többek közt a vizsgálati eredm ényekben 
tükröződik és esetenként hátrányos helyzetbe 
hozta az üzem eltetőket a nyersanyag értékesí
tésénél. Ez a jelenség a kőbányák igen gyenge 
szakem ber-ellátottságának törvényszerű követ
kezménye. Ez csak szakszerűen lefolytatott új 
kutatással helyesbíthető.

D élkelet-Dunántúl kőbányászatának
közgazdasági— értékesítési problémái

Az MTA D unántúli Tudományos Intézete 
évek óta figyelem mel kíséri a régió kőbányá
szatának alakulását és igen értékes közgazda- 
sági jellegű elem zést végez. M egállapításaikat 
számos szakcikkben, tudományos jelentésben 
közzétették hathatós segítséget nyújtva a piac 
számára.

Erdősi Ferenc m unkái szerint

rendkívül kedvező, hogy a két nagyüzem, 
amelynek term ékei m inden igényesebb kőfel
használási m unkálat alap ját képezi, olyan sze
rencsésen települt, hogy egyik a  Mecsek köze
péről, a  m ásik pedig a Villányi-hegység D-i 
perem éről lá tha tja  el igen sokfajta célra hasz
nosítható kitűnő minőségű kőterm ékkel terü le
tünket. Földtani adottságaink figyelembevétele 
m ellett (régiónkban csak Baranyában és Tolna 
D-i szegélyén van kő) feltétlenül előnyös, hogy 
a két nagyüzem  közé 21 km -es távolságban 
húzható körök csak egy pontban érintkeznek, a 
baranyai dombvidéken.

A  bükkösdi kőbánya viszonylagos jelentő
ségét annak köszönheti, hogy a régió legnyuga
tabbra eső üzeme. Mivel vizsgálati területünk 
követ nem  term elő legnagyobb megyéjéhez (So- 
mogyhoz) ez a  legközelebb eső üzem, term elé
sének felfu ttatására  indokolt lenne, Zselic kő
ellátásában tehergépkocsis szállítás m ellett is 
nagy szerepe lehetne. Somogy távolabbi részére 
viszont az- elsőosztályú vasúti pályák (Pécs—bu-
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A  D K - D U N Á N T Ú L  И А S Z N O S I T N A ТО K Ő Z E T E !

I -I Másodosztályú (ernéskő 
I áa Ál faragásra, díszítésre és mozaik Készítésére 
\скм\ /р0Г, mészkó/cukor-, kohó-és mészkő'/ 

Lemezes mészkő szegélykőnek
PUHA MESZKO VBK/iajtQ' szarmata m.kő/  
Falazékő

cik lo p n a k
Г -  " i  Rhaeh kvarchomokkő cik/apnok 

E R U P T ÍV  k ő z e t e k

I - Vqlkanilok/andezif fpaolillelsgosglőlgu 
zúzaléknak és vízépítési terméskőnek
Gránit /utalapkq, vi/ep/tési term.ko/ 

HELYI JELENTŐSÉGŰ EP/TOVEK
Trach/dderit tiaszтогда es homokko 

dolomit

dapesti, Dombóvár—Kaposvár—gyékényesi,
Szentlőrinc—nagykanizsai) biztosítják az olcsó 
és tömeges szállítás lehetőségét.

K özépüzem einknek elsősorban a nagyüze
m ek term ékterítését kiegészítő feladatuk van 
és elsősorban Pécs építőkő-ellátása feladatuk, 
ezért működik 2/:i-ad részük éppen Pécsett.

K isüzem eink túlnyom ó része helyi és kör
nyékbeli szükségleteket elégít ki a Mecsek és 
a Villányi-hegység falvaiban.

Földrazi meggondolások alapján m inden

olyan kőbánya fejlesztése megfontolás tárgyát 
képezheti, amely a felhasználható kőzetvagyon 
perem én fekszik, mivel ezeknek a kővel nem 
rendelkező homok- és agyagterületek felé ko
moly centrifugális szállítási perspektívájuk van.

Kőbányáink értékesítési körzetének kiter
jedését kialakító tényezők  közül a legfontosabb 
az adott te rü let tényleges kőszükséglete. Mivel 
a kőszükséglet kielégítésére, m int piaclehetőség 
kihasználására, több kőbánya is szállításokat 
folytathat, lényegesen beleszól az értékesítési 
körzet alakjának kirajzolódásába a term ékkon-
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kurrencia m értéke, am elynek alakulását nem 
csak a különböző helyeken beszerezhető kő 
mennyisége, hanem  elsősorban annak szállítási 
költségei befolyásolják. M agyarország kőbá
nyáinak terü leti elhelyezkedései egyenetlenek. 
Ennek következménye, hogy az összes vasúti 
teherszállítás több m int 10% -át a kő és kavics 
teszi ki.

Hazánk legnagyobb kőpiaca az A lföld, ter
jedelm énél fogva asszimetrikussá alakította Ba
ranya fő  piacát, m ivel a baranyai szigethegy
ségek és a  Dunántúli-Középhegység közötti 
(lösz, homok, agyag) te rü let távolságának fele 
(40— 50 km) kisebb, m int a Délkelet-Alföld 
(150—170 km), am ely egyform a messze van az 
Északi-Középhegységtől és Baranyától. Igaz, 
hogy Baranya kőszállítása tovább terjed  a Du
nántúli Középhegység és a Mecsek közötti tá 
volság felezővonalától ÉNy-ra, a  Balaton DK- 
felé jelenleg is inkább szállítási reteszként vi
selkedik.

Az iparág értékesítési körzetének D-i ha
tára  a felszabadulástól napjainkig az ország
határ volt, am ely kőbányáinkhoz való viszony
lagos közelsége m iatt a baranyai kőpiac alak
jában kifejezett D-i asszim etriát okozott. Ezért 
a közeli Jugoszláviába irányuló gazdaságos kő
szállításhoz kedvező adottságaink vannak, an
nál is inkább, m ert a Jugoszlávia vajdasági és 
Dráva-m enti terü lete  a kiskőszegi bazalt és ke
vés mészkő kivételével nem  bővelkedik kövek
ben.

Kőbányáink értékesítési körzetei kőzet- és 
term ékfajtánként is eltérnek egymástól. Minél 
inkább ritkábban előforduló jó minőségű követ 
term el egy üzem és m inél több term ékfajtát 
tud szállítani, annál kiterjedtebb piacot képes 
teremteni. Nagyharsány átlag 13— 14 fnegyébe 
szállít, ugyanis mészkövével csak kevés hazai 
kőzet veszi fel a versenyt, ráadásul a kőterm é
kek széles skáláját szállítja, a mészliszttől a 
terméskövekig.

Az egyes kőfajták piacra való terítésének 
sűrűsége és az előállított kőterm ék abszolút 
m ennyisége között konkrét összefüggés tapasz
talható. M ennél inkább egy speciális igénynek  
megfelelő kőfajta eladásának ú tjá t követjük, 
annál inkább tapasztalható a ritka terítés és a 
nagy szállítási távolság. Pl. az útépítési és ú t
fenntartási zúzottkő és a leggyakoribb term ék 
és a területileg legegyenletesebben te r íte tt áru, 
de a kőbányától legtávolabbra és legkevesebb 
helyre a csak viszonylag kis m ennyiségben 
term elt cukorgyári mészkövet szállítják (Sar
kad, Petőháza).

1968. elő tt az ún. „közös fuvarkassza” le
hetővé te tte  a D K -dunántúli term ékek akár or
szágos m éretű terítését is. 1968. I. 1-vel m eg
szűnt a közös fuvarkassza, a tényleges fuvar- 
költség azóta már a vásárló céget terheli. Ismét 
előtérbe kerü lt a kőterm ékek — tömegénél 
fogva amúgyis magas — fuvarköltségének 
csökkentése a szállítási ú t hosszával való ta 
karékoskodás által. Építőiparunk optim um -vizs
gálata során (figyelembe véve a kínálkozó be
szerzési lehetőségnél a kőterm ék minőségét, el

adási á rá t és a szállítási költségeket) az ország
ban sokfelé revideálta a beszerzőhelyeket. A 
Dél-alföldi útépítő és ú tfenn tartó  vállalatok az 
1968. jan. 1. u tán  kőbeszerzésük túlnyom ó ré
szét m ár nem Baranya, hanem  az Északi-közép
hegységi kőbányákkal kötött szállítási szerző
déssel biztosítják.

M indhárom nagyüzem ünk lényegesen csök
kentette  a D élkelet-A lföldre diszponált szállítá
sát (Békés, Csongrád), lefűződött Szolnok me
gye is Nagyharsány piacterületéről. Lényege
sen m egnövekedett a term ékfelvételből a Bara
nyával szomszédos Somogy, Tolna és Bács m e
gyék részesedése. Különösen feltűnő a  bajai 
hídhoz legközelebb fekvő Erdősmecske K-i irá
nyú  szállításainak hirtelen aránynövekedése 
(1968-ban m ár term ékeinek m ajdnem  felét 
Bács-Kiskun m egyében használják fel.)

Az új gazdaságirányítási rendszerben a 
tanácsi vállalat (Baranya megyei Építőanyag
ipari Vállalat) a  term ékértékesítés terén  hatá
rozottan hátrányos helyzetbe került, m ivel mind 
a MÁV, m int a TEFU a nagyobb fuvartételek 
m egrendelőinek ad fuvardíj-kedvezm ényt. Te
hát nagyobb távolságon a kisebb kőtömegeket 
eladó vállalat kerül hátrányos helyzetbe, m ert 
vevői nem  részesülnek az ÉVM vállalatok gyak
ran 100 000 tonnás fuvartételekkel jelentkező 
vevőit főként a tavaszi idényben megillető 15— 
20%-os kedvezményben. Fokozottan alkalmaz
kodni kényszerül tehát tulajdonképpeni eredeti 
feladatának ellátásához, nevezetesen teljes m ér
tékben átállni a megye, ill. Pécs város igényei
nek ellátására.

Sajátos szerepet tö lt be a Duna a kőpiac 
alakulásában. M int ismeretes, az útépítő válla
latok m ellett a Vízügyi Igazgatóságok a legna
gyobb kőfelhasználók. A Duna-zugban a folyam 
m ellett fekvő, sa já t kezelésben levő dunabog- 
dányi andezitbányából szerzi be olcsón a bajai 
Alsó-D unavölgyi V ízügyi Igazgatóság a part
védő követ, évente 280— 300 ezer tonnát. Tehát 
a jelenlegi dunai kőszállításnak a baranyai kő 
piacára nézve inkább hátráltató szerepe van, 
m ivel a  dunabogdányi kőbánya igen kedvező 
folyam m enti fekvése által beszállít a helyi bá
nyák értékesítési körzetébe és évente 280— 
3Ó0 000 tonnával csökkenti kőpiacuk felvevő
képeségét. Természetesen ez a szállítási szituá
ció népgazdasági szinten gazdaságos.

Dél-Dunántúl kőbányászati helyzetképéből
levonható fő tanulság

A z  új gazdaságirányítási rendszerben ki
alakult kom plex pénzügyi-gazdasági szabály
zók, valam int a jó összefoglaló földtani jelenté
sek és készletszámítások elkészítésére felhívó 
utasítások, rendeletek azonos irányba hatnak. A 
kialakult piacviszonyok közepette csak az az 
üzem, vagy vállalat lehet versenyképes, mely 
pontosan tudatában  van nyersanyaga minősé
gével, mennyiségével, földrajzi helyzetéből kö
vetkező előnyökkel, hátrányokkal. Az igazi jó 
nyersanyagnak éppen a szakszerű kutatás és
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minősítés adhatja meg a  legnagyobb piaci tám o
gatást. Dél-Dunántúlon ma m ár számos cég és 
szövetkezet ism erte fel ennek jelentőségét, és 
ez vélem ényünk szerint belátható közelségbe 
hozza a  régió készletm érlegbeli teljes megala
pozottságát.

IRODALOM

1. Erdősi F.— Szederkényi T. (1971): D unántúl kőbá
nyászati helyzetképe MÁFI A dattár.

2. Erdősi F. (1971): B aranya jelenlegi kőbányászatának
közgazdasági, értékesítési problém ái. Dunántúli 
Tudományos Intézet. A dattár.

Д-р M. Кашшаи

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
КАРЬЕРОВ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ЗАДУНАЙСКОГО КРАЯ

Резюме

В отношении каменодобывающей промышлен
ности территория южной части Задунайского края

и в том числе комитата Баранья занимает видное 
место в Южной Венгрии и даже в сопредельных 
областях Югославии.
Благодаря разнообразию видов сырья каменодо
бывающей промышленности (нижнепалеозоиские 
метаморфизованные известняки, граниты, фоно
литы, андезиты; нижнетриасовые якабхедьские 
кварцевые песчаники; разные типы известняков, 
туфы и т. п.), в рассматриваемом районе можно 
удовлетворить любые региональные потребности. 
Более того, есть некоторые проявления сырьевых 
ресурсов (нацр. «полу-мрамор» у с. Дюд), которые 
имеют значение для всей страны.
В прошлые годы были приняты решительные меры 
отчасти для подсчета запасов и разностороннего 
анализа характеристик камней разрабатываемых 
месторождений, отчасти для оценки прогнозов 
выявления новых месторождений в пределах рас
сматриваемой территории. Только всеобъемлю
щее изучение геологических условий развития ка
менодобывающей промышленности сможет обес
печить оптимальную хозяйственную деятельность 
предприятий, так как экономические принципы 
эксплуатации карьеров стимулируют к развитию 
массовой добычи и к соблюдению требования 
сокращения до минимума расстояний перевозки 
сырья.
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