DR. KARÁCSONYI SÁNDOR

Az építő- és építőanyagipari ásványi
nyersanyagok kutatási eredményei és
célkitűzései a VII. ötéves tervidőszakban
és egyben legnagyobb nyersanyag-jelhasználói
szektorát képezi. Az. építőanyagok döntő hánya
dára változatlanul érvényes, hogy hazai alap
anyagból, hazai feldolgozással lehet és kell biz
tosítani és ennek a feltételnek nincs alternatívá
ja.
2. Az építő- és építőanyagipari ásványvagyon
gazdálkodás jellemzői

1. Bevezetés
A megelőző időszakban az építő- és építő
anyagiparral szemben támasztott népgazdasági
elvárások jelentősen módosultak. Ezek közül
mint leglényegesebbek:
— általános csökkenés következett be a beruzások terén, és
—■módosult a lakásépítés finanszírozási rend
szere.
Mindemellett fokozottan hatottak:
— az energia- és anyagtakarékosságot, vala
mint
— a másodlagos nyersanyag- és hulladékhasznosítást szorgalmazó népgazdasági irány
elvek.
A vázoltak eredményeként az alapvető hát
téripart jelentő építőanyagiparral szembeni igé
nyek összességében és arányaiban is megváltoz
tak. Az építő- és építőanyagipar ilyen felté
telekkel —*és csökkentve korábbi termelését —
több mint 20-féle alapanyagból, több mint 100
féle formációból mintegy 40 millió/t évi terme
lésével és mintegy 75 millió/t nyersanyag-fel
használásával az ország legnagyobb bányászati
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Az építő- és építőanyagipar ásványi nyers
anyagainak kutatását és termelését — azok fel
színközeli elhelyezkedése miatt — általában
igen egyszerű feladatnak értékeltük. Az utóbbi
időben azonban olyan változások következtek
be, amelyek nem egy esetben kifejezetten hát
rányként jelentkeznek. így
— az a terület amelyen vagy amely alatt a
hasznosítható építő- és építőanyagipari nyers
anyag található rendszerint más tevékenység
nek is közvetlen érdekeltsége,
— elsőrendű fontosságúvá erősödött az ásványvagyonnal szemben is sokszor előnyt élve
ző termőföld-védelem,
— korlátozó tényezőként lépett be a termé
szet- és a környezetvédelem, amely mind a
meglévő bányák terjeszkedésénél, de esetenként
új területek termelésbe vonásánál kizáró igé
nyét érvényesíti,
— köztudottan az építőanyagok egy része
együtt előforduló nyersanyagként tárható fel.
A víz- és kavics, a víz- és mészkő olyan komp
lex hasznosításra igényt tartó együttes, ame
lyen belül egyre inkább a vízellátás potenciális
bázisát képező helyeknek elsőbbségét kell bizto
sítani.
Mindezek mellett egyéb lényeges változások
is befolyásolják az építő- és építőanyagaipari
ásványvagyon-gazdálkodást.
így:
— a legegyeszerűbben hasznosítható nyers
anyag-készletek igénybevételre kerültek és
rendszerint a korábbiaknál kedvezőtlenebb föld
tani adottságú lelőhelyek maradtak vissza;
ugyanakkor
— jelentősen megnőtt a nyersanyagokkal
szembeni igény, mégpedig
a) a nagyüzemi termelés homogén nagy töme
gű nyersanyag-előfordulásokat igényel,
b) megváltoztak a minőségi követelmények
(cementiparban a száraz technológia, durvakerá
mia területén a vázkerámiák térhódítása, kavics
iparban a cementtakarékos minőségi beton elő
állításának szükségessége), és
c) folyamatosan erősödik a gazdaságosság je
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lentősége, amely egyre jobban visszahat a pán a bányászható nyersanyag-készletek menynyersanyagbázisra is,
nyiségére érvényes, hanem elsősorban azok mi
nőségére. Az építőanyagipari termelés haté
d) a gazdasági igény is megnőtt.
konyságának
a világszínvonalhoz képest relatív
A VI. ötéves tervidőszak végére kialakult
helyzetet jellemezve alapjaiban megállapítha elmaradása — sok egyéb tényező mellett — nem
utolsósorban abból a hátrányból származik, hogy
tók:
—■az egyes iparágak ásványvagyon készletel a feltárt (és az építőanyagipari termelőüzemek
látottsága a számszerű mérlegadatokat tekintve gazdaságos szállítási körzethatárán belül lévő)
összességében és látszólag igen kedvező (60-tól nyersanyag-vagyonúnk minősége nem minden
több száz évig terjedő ellátottságról beszélhe tekintetben kifogástalan. Ez egyrészt a végter
tünk), az előfordulások egyedi vizsgálatával mék elérhető műszaki paraméterei, másrészt
azonban az ellátottság lényegesen csökken és pedig a technológiák fajlagos ráfordítási igé
nagyobb körzetekre néhol a 10 évet sem éri el. nyének alakulása szempontjából jelent hátrá
—< a bányabeli és a feldolgozó üzemi tech nyokat. Ezért a tervidőszak folyamán, mind
nológiai rendszerek korszerűsödése magával nyersanyag, mind energiagazdálkodásunk haté
hozta a feltárási és a minősítő vizsgálatok szi konyságának jövőbeni javítása érdekében ki
gorodását is. Ez a folyamat alig egy évtized alatt emelt figyelmet kell fordítani a nyersanyaggyökeresen átalakította az iparágaknál koráb kutatásokra. Ennek keretében a már megkezdett
nyersanyag-kataszterezési munkákat minden
ban szokásos feltárási követelményeket,
fontosabb építőanyagipari alapanyagra el kell
Mindezek következtében a
cement- és mésziparban a mészkőkomponens végezni. Meg kell kezdeni olyan nyersanyag
korábban szokásos 100—150 m-es fúrási hálótá felhasználási technológiák kidolgozását, amelyek
volságai ma már 75—100 m-re csökkentek, míg alkalmazásával az eddig kellően nem hasznosí
az agyagkomponensnél 75—100 m-ről 50 m alá tott földtani képződmények is felhasználásra
kerülhetnek.
csökkent,
a kőbányaiparban a karbonátos kőzeteknél a
komplex kutatás következtében .a helyzet lénye 3. VI. ötéves tervidőszak építő- és építőanyag
gében azonos a cementirparral, a tűzi eredetű
ipari földtani tevékenységének áttekintő ér
kőzeteknél viszont még mindig a 200—300 m-es
tékelése
hálózatnál tartunk,
a kavicsipari és a homokos nyersanyagoknál a
3.1
A népgazdasági igények módosulása, to
hálósűrűség a korábbi 200—300 m-ről gyakor vábbá az energia- és nyersanyag-takarékosság
latilag a felére változott, míg a folyami kavics ra, a másodlagos nyersanyag-hasznosításra irá
mezőkön és a termelőszövetkezeti bányáknál en nyuló elemzések érvényesülése következtében:
nél is sűrűbb hálózatban tárják fel a nyersanya
— az építőanyagipar ásványi nyersanyagtermelése számottevően — mintegy 20%-kal —
got.
a durva- és finomkerámiaipari agyagoknál is csökkent a tervidőszak alatt,
lényegesen sűrűbb a feltárási hálózat és nap
— e viszonylag jelentős visszafogás ellenére
jainkban már 50—75 méternél tart, különösen a egyes iparágaknál termelési és nyersanyag
a komplex hasznosítás előtérbe kerülésével,
ellátási feszültségek keletkeztek,
a díszítőkőiparban a követelményrendszer szigo
—• az iparágak közötti igények, és egyes ter
rodása speciálisan jelentkezett és a fúrások sűrí mékfajták iránti kereslet eltolódása,
tésével szemben a kísérleti bányaművelés tér
—• az energia — ezen belül a szénhidrogéntüzelőanyag — takarékosság érdekében egyes
hódítása jellemzi.
a fajlagos kutatási költségek a részletesebb üzemek módosult kihasználtsága, és
kutatás igényén felül elsősorban a minősítő
—■a szállítási problémák enyhítésére, jobb
vizsgálatok ugrásszerűen megnövekedett rész körzeti terméktérítés érdekében, több típusú
aránya következtében rendkívüli mértékben termékelőállítás fokc-zása miatt.
Ilyen feltételekkel is az építőanyagipari ága
emelkedtek, így a kutatási volumenek az öszszegek relatív növekedése ellenére évről évre zat termelése 1981—85. között a tervezettnek
csökkennek. Az építőanyagipari minősítő vizs megfelelően 4—5%-kaZ bővült, azonban ennek
gálatok a földtani kutatások országos átlagának szakágazati megoszlása és termékösszetétele az
a kétszeresét teszik ki és 10—60% között in igényekhez igazodóan lényegesen eltér a terve
zettől. Az eltérés a magánerős és a fenntar
gadoznak.
a korszerű bányaművelési módszerek szé tási építmények miatt a hagyományos építő
les körű elterjedésével a meddő arányok nagy anyagok irányában történt, így keresleti feszült
mértékben megnőttek, ezzel párhuzamosan a ség alakult ki a falazó- és a kemény tetőfedő
meddőre került anyagok minősége is javult, ami anyagokból. Ezért központilag támogatott fej
a másodlagos nyersanyag-hasznosításhoz széles lesztések indultak az égetett tégla, a tetőcserép
perspektívákat nyitott meg. A belső meddő át és az ásványgyapot termelésbővítésére.
lagosan néhány százalékos mennyisége már erő
A háttéripari termékek közül a hazai ipar ter
sen megközelíti a kétszámjegyű értéket, a ter melésnövelésével párhuzamosan nőtt a csoma
melési veszteségekkel együtt pedig helyenként golóüveg, tűzállóagyagok és az üveggyapot nem’
rubel elszámolású behozatala. A beruházások
a 40%-ot is meghaladja.
Az ország termelésre igénybevehető (megsze mérséklődése következtében igény csökkenés ta
rezhető) építőanyagipari nyersanyag-lelőhelyek pasztalható a cement-, kő- és kavicsipari ter
kel szűkösen rendelkezik. Ez azonban nem csu mékek iránt (1. ábra).
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Az ország ásványi nyersanyag-termelésének
mintegy 60%-át kitevő építőipari ásványi
nyersanyagok kutatásának fő célkitűzései a VI.
ötéves tervciklusra következőkben fogalmazód
tak meg:
— biztosítani kell a tervidőszakra a működő
bányák, valamint a tervbe vett rekonstrukciók
ásványvagyonának megfelelő mértékű és a mi
nőségi igényeket is kielégítő részletes megkuta
tását,
— választékteremtő kutatással elő kell segí
teni, hogy a nyersanyag-termelő, -feldolgozó, és
-hasznosító helyek optimális területi hálózata
alakuljon ki annak érdekében, hogy a nagy tö
megű szállítások magas költségei ne terheljék a
felhasználót és ne kössenek le indokolatlanul
nagy szállítási kapacitást,
— a hatalmas arányú építőipari nyersanyagtermelést igen körültekintően össze kell han
golni a víztermelési, környezet- és tájvédelmi
követelményekkel.

E koncepciók a tervidőszak folyamán bővül
tek, például az energiatakarékosság, a meddőés hulladékanyag-felhasználás, a földtakarékos
bányászat elveivel.
Mindezek azt eredményeztek, hogy a koráb
ban tervezett kapacitásbővítő gyártelepítések
elmaradtak. A durvakerámiai iparban a régi, le
állításra ítélt gyártó kapacitásokat meg kellett
újítani. A cementipar a termékbővítés kereté
ben a nagyobb értékű, magas szilíciumtartalmú,
különleges cement gyártására tért át.
A földtani kutatásokra ezek a változások ter
mészetesen kihatással voltak. A VI. ötéves terv
ben előirányzott iparágak közötti kutatási ará
nyok az új igényeknek megfelelően alakultak
(1. táblázat). A megfelelő arányok kialakításá
nál figyelembe kellett venni azt, hogy a földtani
kutatások nem csak egy-egy év, vagy középtávú
tervperiódus igényeit hivatottak kielégíteni, ha
nem a kutatások természetéből kifolyólag hosz1. sz. táblázat

Az építő- és építőanyag-ipari ásványi nyersanyagkutatás terve és megvalósulása a VI. ötéves tervidőszakban
Iparág
Cement
Építő- és díszítőkő
Kavics
Tégla, cserép
Finomkerámia

VI. ötéves terv
E fm
M Ft

Éves terv
E fm
M Ft

Teljesítés
E fm
M Ft

23,7
20,4
25,7
30,1
4,3

70,9
72,0
65,5
74,2
9,9

19,1
12,9
17,8
23,6
1,9

64,1
74,7
57,7
85,3
35,6

11,7
7,8
17,1
29,3
1,7

48,5
58,8
53,1
86,0
38,6

Összesen

104,3

292,5

75,3

317,4

67,6

285,0

%

100,0

100,0

72,2

108,5

64,8

97,4

földtani
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szabb távra előre nézve van szükség a gyárral
megtelepíthető ásványvagyon biztosítására. An
nak ellenére, hogy a népgazdaság igénye a re
konstrukciókat, új termékszerkezet kialakítását
helyezte előtérbe, a kutatási munkákból nem
gyomlálhattuk ki teljesen az elhalasztott kapaci
tásnövelő új gyártelepítések folyó kutatásainak
a befejezését.
Így például az évekkel előbb elkezdett Du
nántúli Üj Cementgyár kutatásait a DCM re
konstrukció, valamint a nagy szilikáttartalmú
alapanyagok felkutatása mellett is befejeztük. A
DÚC nyersanyag-kutatásaihoz kapcsolódva kü
lön is kiemelendő, hogy az másirányú indíttatá
sa után részben nyersanyagminőség miatt is a
Lábatlani Cementgyár területén elért nagyér
tékű nyersanyag-találattal egyben megalapozza
a gyár elkövetkező időkre előirányzott rekon
strukcióját is. A hosszabb távú feladatok elő
készítését szolgálták a valamennyi építőanyagféleségre kiterjedő prognózis és főleg a kavics
területek felmérésére szolgáló kataszterező
munkák.

A kőbányaipar kutatásai közül kiemelt fon
tosságú volt a komlói andezitkutatás, de ide so
rolható a polgárdi több célra hasznosított mész
kőterület lehatároló kutatása is. A tégla-cserépalapanyagok kutatásánál jól és rugalmasan iga
zodva a lakossági igények nagymértékű növeke
déséhez, átcsoportosítással biztosítható volt a
termelési feltételek nyersanyag-készletekkel
való megalapozása.
Erőfeszítés történt a finomkerámia nyers
anyag-bázisának szélesítésre, egyben e témakör
höz kapcsolt egyéb különleges nyersanyagok
kutatásának beindítására, a hagyományos fel
adatok mellett egyre jobban égető importot
kiváltó nyersanyag-lehetőségek feltárására.
A lényegében programszerű nyersanyagkutatás eredményeként feltárt, építőanyagipari
vagyonváltozás is kedvezően alakult (2. táblá
zat). A készletnövelés jelentős még annak fi
gyelembevételével is, hogy az különböző ismeretességű ásványvagyont reprezentál, amelyből
a több ütemű kutatás befejeztével az alacso
nyabb kategóriájú egy jelentős hányada az adott
2. sz. táblázat

Az építő- és építőanyag-ipari ásványi nyersanyagkutatás során feltárt készletek alakulása a VII. ötéves
tervidőszakban (millió tonna)
Iparág
Cement
Építő- és díszítőkő
Kavics
Tégla, cserép
Finomkerámia
Összesen
%

VI. ötéves terv
Éves terv
Teljesítés
növekedés átminősítés növekedés átminősítés növekedés átminősítés
300
100
760
150
10

200
200
700
190
10

261
311
414
96
10

300
45
105
57
37

383
198
1203
195
104

198
149
101
41
25

1320

1300

1092

544

2083

514

100,0

100,0

82,7

4,2

157,8

3,9

helyen hasznosítható készletnél gyakorlatilag ni egyrészt a megfelelő elismertség, de különö
sen a még szélesebb körű hasznosítás érdeké
nem vehető számításba (2. ábra).
összességében megállapítható, hogy az építő- ben.
anyagipari ásványi nyersanyag-kutatások prog
ramja és feladatai az előzetesen megfogalmazott
helyes célkitűzések, a megváltozott körülmé 4. Az építő- és építőanyagipar VII. ötéves terve
földtani nyersanyag-kutatásának blokk kon
nyekhez történt rugalmas alkalmazkodás követ
keztében, a kutatás módszerének fejlesztésével
cepciója
és a korábbi tapasztalatok hasznosításával jól
4.1 A tervidőszak fejlesztési céljai közül alap
teljesült, amelyhez a termelő vállalatok mintegy
1500 üzemi fúrása és anyagának vizsgálata is vető az építőipar és a lakosság mennyiségi-mi
nőségi építőanyag-igényének kielégítése, a hát
nem elhanyagolható hozzájárulás.
3.2 Az egyéb jellegű, a településfejlesztés- az téripari feladatok és a fogyasztási cikkellátás
építés- és a környezetvédelem feladataihoz kap zökkenőmentes megoldása.
— Űj, szilikátbázisú termékek termelésbőví
csolódó földtani eredmények is programszerűen
tését
kell elérni, csökkenő energiaigénnyel. A
teljesültek.
Külön is említést érdemel a történelmi váro termelésnövekedés a fejlesztési lehetőségek
sok alatti üregek feltárásának, a veszélyezte függvényében 9—15%-os sávértékben határoz
tettség értékelésének és elhárításának program ható meg és ennek nagyobb része 1987-től vár
ja, a települési, építésföldtani térképezés folyta ható.
— A cement- és mésziparban előirányzott
tása, kiemelt területek regionális jellegű mér
nökgeológiai térképzése, a környezetföldtani in 4,4—5,1 mto belföldi termelés elérése a váoi és
lábatlani rekonstrukciókkal oldható meg, "mert
formációs anyagok stb.
Ezekkel kapcsolatban azonban megemlí ezek hiányában a termelés 1990-re 0,9—1,3
tendő, hogy további erőfeszítést kell ten mto-val csökkenne.
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— A kő- és kavicsiparban az igénynövekedés
a tervidőszak második felétől várható. A struk
túraváltás fontos tendenciája a karbonátos kővagyon jobb kihasználása. Szükséges a jövesztési-tisztítási folyamatok intenzifikálása, az; osz
tályozott és a minőségi kavicstermékek részará
nyának növelése.
— A tégla-, cserép- és tűzállóanyagiparban a
termelés szintentartása mellett a fokozott hőszi
getelőképességű termékek 20%-os növelését és
cserépgyári rekonstrukciókat irányoznak elő. A
tűzállóanyagiparban évi 1,5 Mrd Ft tőkésimport
kiváltására kell törekedni.
— A finomkerámiaiparban általánosságban az
exportképes árualap bővítésésre kell koncent
rálni.
— A szigetelőanyagiparban a gyártásfejlesz
tések a hő-, hang- és vízszigetelő anyagokra, a
bazaltgyapotra és a tűzállógyapotra (kerámia
szálra) irányulnak.
— Az üvegiparban előirányzott 25—30%-os
termelésnövelés struktúraváltással (üveggyapot,
minifloat üveggyár stb.) párosul.
Az építőanyagipar műszaki jeljesztése kereté
ben prioritással bír a nyersanyagbázis fejlesz
tése, amely súlyponti feladat volt és marad
valamennyi szakágazatban. A fejlesztések kö
zéppontja az importkiváltás, a teljesebb kihasz
nálás és a hulladékhasznosítás.
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A mennyiségi fejlesztés mellett azonban lé
nyegesebb az a struktúraváltás, amely egyrészt
a nyersanyag-ellátás feladatát a magánépítés
igénye felé tereli, másrészt olyan minőségi
igényváltozás is kíséri (pl. energiatakarékosság),
amely a már rendelkezésre álló nyersanyagok
egy részét az új igények szerinti felülvizsgála
tát, újraértékelését igényli.
Ат. ÉVM előterjesztésével összhangban mind
ezek megalapozásához a földtani kutatást és
kutatóbázisokat érintően a következő téma
csoportok emelhetők ki:
a) Továbbra is súlyponti fejlesztési irány a ha
zai nyersanyagbázis kiszélesítése, a nyersanyagokkkal való racionális gazdálkodás megvalósí
tása és ezáltal a nyersanyagimport csökkentése.
Ezen belül elsődleges követelmény a szükséges
nyersanyagbővítés és a gazdaságosabb felhasz
nálás útjait kialakító kutatások elvégzése.
További feladat a hazai nyersanyagok alkal
mazásával az import kiváltása, a nyersanya
gaink felhasználását fokozottabban lehetővé te
vő technológiák alkalmazása, ugyanannyi (vagy
csökkenő) nyersanyag felhasználásával kisebb
halmazsűrűségű termékek előállítása. Az állami
nagyberuházások építési feladatai is több, jelen
tős a nyersanyag- és energiabázis fejlesztésével
összefüggő létesítményre koncentrálódnak.
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b) Az ország szállítási kapacitása — különö
sen idényidőszakban — annyira túlterhelt, hogy
a szállításigényes, növekvő tömeg- és térfogatmennyiségben termelt építőanyagok fejlesztésé
nél, termelőbázisának elhelyezésénél egyre alap
vető racionalizálási szempont a szállítási igény
csökkentése, illetve racionális megoldása. Ennek
érdekében csökkentendő a testsűrűség azoknál
a termékeknél, ahol ez megoldható (falazóanya
gok, szigetelőanyagok); másrészt a szállítási k a r
paritások racionális kihasználása előmozdítandó,
végül törekedni kell a termelőhelyeknek a feF
használóhelyekhez való közelítésére is.
Az utóbbi évtizedekben egyrészt az építő
anyagipari üzemek egyedi kapacitásának egy
nagyságrehddel való növelésének folyamata zaj
lott le, másrészt előtérbe került a specializáció.
Így lényegében megszűnt az a régi gyakorlat,
hogy minden építőanyagipari vállalat a profil
jába vágó valamennyi termék előállításával fog
lalkozzon. Ennek következtében tendencia volt
az átlagszállítási távolság növekedése.
A továbbiakban különös figyelmet kell fordí
tani a körzetenkénti ellátás megoldására, amely
a nyersanyagokkal szembeni igényeket is mó
dosítja, kiegészíti.
c) A hazai nyersanyagbázis
fejlesztéséhez kapcsolódóan

kiaknázásának

c/1. a VII. ötéves tervidőszakban is kiemel
ten gondot kell fordítani az ország építőanyag
ipari célú nyersanyag-vagyonának feltárására
15—20 éves perspektívában. Folytatni és kor
szerűsíteni kell a megkezdett országos nyersanyag-kataszterezési munkát;
c/2. fokozni kell a feltárt nyersanyag-lehető
ségek megkutatottságát. El kell érni, hogy vala
mennyi jelentősebb üzemelő bánya és a terv
időszakban létesülő, ill. korszerűsítendő kapaci
tások nyersanyagbázisai a szükséges mélység
ben В-kategóriájú megkutatottsággal rendelkez
zenek;
c/3. a hazai ásványi nyersanyagok alternatív
biztosítása érdekében olyan nyersanyag-felhasz
nálási technológiákat célszerű kidolgozni, ill. to
vábbfejleszteni, amelyek alkalmazásával az ed
dig kellően nem hasznosított földtani képződ
mények is felhasználásra kerülhetnek;
c/4. törekedni kell az importpótló, ill. az ex
portképes ásványvagyon felfedezésére és mi
előbbi termelésbe vonására;
c/5. a nemesebb ásványvagyonnal való taka
rékosság érdekében fel kell tárni az alacsonyabb
felhasználói igényeket kielégítő nyersanyagokat
(pl. zöldüveg homok);
c/6. továbbra is fontos feladat, hogy kavics
szegény területeken feltárjuk és betonadalék
anyagként is megkutassuk, a gazdaságosan ki
termelhető és felhasználható különböző kőzettí
pusokat (hagyományos és könnyűbeton adalék
anyagokat);
c/7. fokozni kell az ún. szekunder nyersanya
gok (ipari melléktermékek, bányameddők, és
hulladékok) hasznosítását, különös tekintettel a
mezőgazdasági területelvonás csökkentésére.
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d) Feladatok a nyersanyag-kutatás területén
d/1. a kitermelt nyersanyagok pótlására, új
lelőhelyek feltárására irányuló nyersanyagkutatások egyre nagyobb erőfeszítést igényel
nek
—■a jó minőségű szabad települések fokozódó
hiánya,
— az igénybevételt gátló feltételek szigoro
dása, és
— a minőségi követelmények emelkedése
kapcsán;
d/1.1 ennek megfelelően a termelésbe vonható
nyersanyagoknál egyaránt növekszik
—í a kutatás költségigénye és
— a kutatás időszükséglete.
Ebből kiindulva a kutatási feladatokat a jö
vőben is hosszabb távra (5 év) indokolt tervez
ni és az éves feladatokat annak felbontásával
meghatározni;
d/1.2. a kutatási és az esetleges egyéb, a bá
nyászathoz kapcsolódó költségekkel az építő
anyagok termékára nem terhelhető, annak biz
tosítására hosszabb távon — a jelenlegi — a
központi keretekből történő finanszírozás rend
szere nyújthat csak alapot;
d/1.3 az építő- és építőanyagipari nyersanya
gok kutatása a jövőben is a Központi Földtani
Hivatal közreműködésével és hitelbiztosításával
történhet a legcélszerűbben. Az egyes iparágak
nál a következő feladatok, ill. irányelvek jelöl
hetők meg:
d/2. A cementipar területén
d/2.1 sürgős feladat a Beremendi Cementgyár
korlátozott készletének kiegészítésére irányuló
erőfeszítések fokozása
— a Nagyharsányi hegy igénybevehető kész
letének növelésével, ill.
— a környező területek egyéb előfordulásá
nak felkutatásával és felhasználásával;
d/2.2 ugyancsak fontos feladat a cementgyári
rekonstrukcióval (DCM) összefüggő készletnö
velő, ill. minőségjavító kutatás mielőbbi befe
jezése is;
d/2.3 egyes cementgyáraknál (BCM, HCM) a
termékválasztékot segítő homokkutatásoknak
van jelentősége;
d/3. az épületkerámia terén a hagyományos
falazó- és tetőfedő-anyagok iránti átmeneti
igénynövekedés mellett a kutatási feltételeket
a termelőhelyek tervbevett módosításának fi
gyelembevételével kell kialakítani.
d/4. a hazai finomkerámiai nyersanyagok ki
kitermelése és jövőbeni felhasználása kritikus
helyzetbe került. Nyersanyagbázisunk földtani,
bányászati, előkészítés- és feldolgozástechnoló
giai helyzete alapján első lépcsőben a meglévő
nyersanyag-lelőhelyek inhomogén készleteiből
átlagosítással közepes minőségű, de közel állan
dó termékeket kell létrehozni.
d/5. a kőipari kutatásokkal is elő kell segíteni
az erősen korlátozott előfordulású értékes kész
letek jövőbeni kímélését, az indokolt igények
F Ö L D T A N I K U T A T Á S X X I X . é v f o l y a m (1986. é v) , 1. s z á m

hosszabb távú kielégítését biztosító termelési
feltételek kialakítását;
d/6 a /cGuics-kutatásnál további eredménye
ket kell elérni a földtakarékos bányászat meg
teremtésében;
d/7. a tömeg-nyersanyagok termeléselőkészí
tése mellett fokozott figyelmet kell fordítani az
egyes sajátos igények kielégítésére, lehetőségek
feltárására. Így:
d/7.1. közös intézkedéssel folyósítandó az alsótelekesi gipszanhidrit földtani feltárása és
technológiai kutatása. A bányanyitással egyide
jűleg célszerű megvizsgálni az előfordulás ce
mentipari, építőipari és finomkerámiai célú
hasznosításának módját és lehetőségeit;
d/7.2 az egykori édesvízi — Tokaj és Mátrahegységi — medencékben, önálló kaolintelepek
feltárásának reményt nyújtó lehetőségére fi
gyelmet kell fordítani;
d/7.3 hidrotermálisán elbomlott vulkási összletek területeinek újra felmérése (Sárospatak—Király-hely, Ond—Kassa-hegy, Szerencsi öböl)
indokolt;
d/7.4 ugyancsak célszerű előirányozni a szénfekű agyagok, a bauxitkutatások során feltárt
kaolinos készletek vizsgálatát is;
d/7.5 a Bükk előterében lévő homokelőfor
dulások felderítő kutatását szorgalmazni kell
különleges célú (pl. üveghomok) igények kielé
gítésére való alkalmasságuk tisztázására;
d/8. az építőanyagipar területén számos le
hetőség nyílik
— a másodlagos nyersanyag,
— a meddő- és hulladékanyagok
szélesebb körű felhasználására. Ennek lehetősé
gét tovább kell vizsgálni, a primer nyersanyagfogyasztást gazdaságosan kiváltó körülményeket
folyamatosan fel kell tárni.

5. Összegezés-megállapítások

Az építő- és építőanyagipar földtani kutatá
sa a VII. ötéves időciklusban is jelentős felada
tok megoldása előtt áll, amelynek alapját ké
pező koncepció a következőkben összegezhető:
1. A földtani kutatás keretében jobban kell
érvényesíteni a helyes kutatási arányokat a
már termelésbe vont területek készleteinek
részletesebb megismerése és az új lelőhelyek
felkutatása között.
2. A kutatási programokat hosszabb távra
kell összeállítani és az ipari igényeket ennek
megfelelően kell figyelembe venni.
3. Nagyobb arányban kell érvényesíteni a vá
lasztékbővítés célkitűzését, az alternatív lehető
ségek felkutatását, fokozni kell a korábbi ku
tatások eredményeinek korszerűsítését.
4. A kutatási célok között a minőséget döntő
tényezőként kell értékelni, fejleszteni kell az
építőanyag-kutatás módszerét, ezen belül a
földtani és technológiai vizsgálat és értékelés
komplex egységére kell törekedni.
5. Nagyobb erőfeszítést kell tenni az arányos
építőanyag-ellátás fejlesztésére, a szállítások
csökkentésére és a földtakarékos bányászat el
veinek érvényesítésére.
6. Jobban kell egyeztetni a természet-, a kör
nyezet-, a vízvédelem és a bányászat közös ér
dekét, és jobb súlyozással kell megteremteni az
ellentmondó álláspontok kompromisszumát.
7. Megoldást kell taláni a távlati építőanyaggazdálkodás érdekében szükséges és felkutatott
lelőhelyek védelmére. Ezzel párhuzamosan el
kell érni a már termelésbe vont jó minőségű
készletek veszteség nélküli kitermelhetőségét.
8. Javítani kell a termelési veszteségek ará
nyán, erőfeszítést kell tenni a belső meddő
4.2 A települési környezet feljesztésével, épí csökkenétésre, és ezzel összefüggésben az ener
tésével és védelmével kapcsolatos feladatok kö giatakarékosabb nyersanyagbányászat érvénye
zött:
sítésére.
— a történelmi városok környezetföldtani
9. Folytatni kell a már megkezdett katasztefeltárását az eddigiek szerint átfogó térképe rező munkát és a módszert ki kell terjeszteni
zéssel célszerű folytatni, és ezt lehetőleg meg az egyéb nyersanyagokra. Erőfeszítést kell ten
előző feladatként a veszélyeztett településekre ni a prognózis-térképezés fejlesztésére.
elő kell készíteni,
10. Keresni kell a lehetőséget újszerű nyers
— több településen számottevő károsodást anyagok felkutatására, a javító anyaggal törté
eredményeznek a megváltozó építéshidrológiai nő hasznosíthatóság kiaknázására, az alacso
viszonyok, amelyekre — mint az építésföldtani nyabb igényű tömeganyagok ennek megfelelő
térképezés első ütemére — célszerű lenne át előállítására, az értékesebb készletek védelmére
fogó programot készíteni és a vizsgálat kiter és különösen a másodlagos nyersanyaghasznosí
jesztésére intézkedést hozni,
tás elterjesztésére.
—■folytatni és lehetőleg bővíteni volna cél
11. E sok irányú feladatok megoldásához
szerű az építésföldtani térképezést, célul tűzve, erősíteni kell a bányaföldtani tevékenységet a
hogy az ezredfordulóig a jelentősebb és számot termelési célokat jobban segítő termelési kuta
tevő fejlesztés előtt álló, ill. építésföldtani prob tást.
lémával terhelt településekre az egyre nélkü
12. Az építő- és építőanyagipar fokozottan
lözhetetlenebb információs anyag rendelkezésre érdekelt az átvett nyersanyagokkal (üvegho
álljon,
mok, kaolin, perlit, tűzállóagyag stb.) való meg
— bővíteni volna célszerű a létesítményekhez felelő ellátásában, amelyekkel kapcsolatban már
kapcsolódó építésföldtani előmunkálatokat, a a kutatási terv összeállítása időszakában indo
sok esetben ennek hiányában bekövetkező nép kolt a felhasználó igényének megismerése és
figyelembe vétele.
gazdasági és környezeti károk megelőzésére.
F Ö L D T A N I K U T A T Á S X X I X . é v f o ly a m . (1986. é v ) , 1. s z á m

65

3.

sz.

táblázat

Az építő- és építőanyag-ipari ásványi nyersanyagkutatás — központi hitelkerettel alátámasztott terve —
a VII. ötéves tervidőszakra
Építőipari
nyersanyagok

Előkutatás

Felderítő

V árható
Át
eredmény Lehatároló-részl. minősítés

ÖSSZESEN

E fm M Ft E fm

M Ft

M t

E fm

M Ft

M t

E fm

M Ft

Cement- és mészipar
Építő- és díszítőkő
Kavics
Tégla, cserép
Díszítőkő
Finomkerámia

—
0,9
—
—2,6

1,7
1,7
4,6
1,3
1,2
41,7

3,4
4,6
4,3
4,3
0Д
1,3

23,3
37,5
15,8
16,7
3,0
8,3

80
152
480
15
6
11

3,7
11,1
10,3
23,1
0,3
—

36,6
19,2
33,3
51,7
2,5
—

40
163
2600
285
5
—

7,1
15,7
15,5
27,4
0,4
3,9

61,6
58,3
53,7
69,7
6,7
50,0

összesen

3,5

52,2

18,0

104,6

744

48,5

143,2

3093

70,0

300,0

—

13. Az ország teljes körű nyersanyag ellátánák összehangolása érdekében szükséges, hogy
az egyéb szervek ásványi nyersanyag-termelése
és a fejlesztési elképzelése jövőben is egyezte
tésre kerüljön.
14. Az építő- és építőanyagipari nyersanyagkutatás koncepciója és terve — az ÉVM Föld
tani Szolgálat előzetes összeállítása alapján —
190 előfordulás kutatását irányozza elő 360
mill. Ft értékben. Mivel a jelenleg rendelkezés
re álló hitelekeret ezzel szemben csak 300 mill.
Ft hitelkeretnek megfelelő kutatás előirányza
tát biztosítja (3. táblázat) törekedni kell a terv
időszak második felében a lehetőségek felül
vizsgálatára és a keletkező feszültségek enyhí
tésére.
15. Végül — de nem utolsósorban — az épí
tőipar más irányú érdekeltségéhez kapcsoló
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dóan — folytatni célszerű az erőfeszítést a kör
nyezetföldtan, ill. építésföldtan és az építés
hidrológia területén is — amelyek iránt az ed
digi eredmények felismerése és a jelentkező
különleges problémák kapcsán rohamosan fo
kozódik az érdeklődés és az igény.
A vázoltakból is megállapítható,, hogy az ásványvagyon-gazdálkodás az építő- és különö
sen az építőanyagipar fontos eleme sok tekin
tetben kiinduló feltétele. Az ásvány vagyongaz
dálkodás összehangolt végzése az építőanyag
termelés zavarmentesebb megoldását segíti, míg
ettől eltérően zavarok és nehézségek keletkez
hetnek. A közös célok eléréséhez a jövőben is
szükség van az építőanyagipar hatékony támo
gatására az ásványvagyon-gazdálkodás jelentő
ségének felismerésére.

F Ö L D T A N I K V T A T A S X X I X . é v f o l y a m ( 1986. é v ) , 1. s z á m

