
most favourable conditions, are state tasks as well. Raw material prospecting by the Hungarian 
Geological Survey and the Eötvös Loránd Geophysical Institute includes preliminary research, re
serve forecast, registration and evaluation of mineral resources and other tasks connected with 
concessions. The two institutes have a country-wide interest for this activity as a result o f their pre
vious labours.

One of the basic ideas in 1992 and 1993 was the huge amount of qualitative and quantitative 
data accumulated by the two institutes as a national wealth that can be exploited in the new 
regime as it was in the old. The welfare of the country also requires this work.

The government must support the private ventures of raw material prospecting, exploitation 
and utilization. The most important task is to assure the scientific background for the works o f con
cession. The new Mining Law aroused the enterprenuers' interest and increased the claims to 
geological and geophysical data supply, so we will have to prepare ourselves to fulfil these new 
demands.

In addition to raw material prospecting in the new regime, we also have to revise our knowl
edge about the potential mineral resources. Although the government's decision about mining 
was delayed, we were sure that the government knew the importance of mineral resources in 
Hungary. We must explore the possible occurences of the strategically important mineral re
sources like hydrocarbon, methane connected with coal and geothermal sources o f energy.

"Strategical" hydrocarbon prospecting focused on those areas and formations which were 
barely investigated before. These are the Mid Danubian Basin and the pre-Cenozoic basement.

With the advanced privatization there was an increasing demand for construction raw mate
rials, but the exacting environmental, water and earth protection rules have restricted the possi
bilities at the same time. We can fulfil this two-folded demand with a well-established and easy to 
survey forecasting, so summary maps at 1:100 000 scale have been established for all the counties 
since 1987.

In addition to the traditional work of preparing statements of mineral resources, new aspects 
of raw material evaluation have been established. We carried out re-evaluations according to the 
new economical situation and established industrial databases for some concessional regions. 
During this work, the evaluation of the coal property became more realistic. We wanted to ex
pand information accessible through computer media, but there" was little demand for this im
provement. The former types of registering have decreased at the same time.

We can utilize, effectively, our direct and indirect knowledge about mineral resources on 
condition that the geological data should be stored in a suitable form and should be represented 
for various applications. Without that, the disposal of mineral resources, through concession, is dif
ficult, slow and hazardous. This criterion can't be fulfilled in a short-term although we assigned 18% 
of our budget for the development of databases (the same amount like for strategical prospect
ings).

This research program had five projects that were headed by Vörös, I. until August 1993.

A koncesszióba adás földtani feladatai
Knauer József

Geological Tasks of Concessional Licences
by József Knauer
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A projekt létrehívását a nyersanyaghasz
nosítás új módjára, körülményeire, közte a várható 
koncessziós rendszerre való fölkészülés Igénye in
dokolta. Előzményeként már 1990—91-ben számos

The new circumstances of raw material pros
pecting (concessional system) required the estab
lishment of this project. Licensing documentation 
(concessional data packets) was first prepared In



pályázati dokumentáció (más néven koncessziós 
csomag, vagy adatcsomag) készült, bányatör
vény híján a várható követelményekre vonatkozó 
elképzelések szerint. 1990-ben még közvetlenül a 
Központi Földtani Hivatal rendelte meg különféle 
kivitelezőknél öt aranyelőfordulás pályázati doku
mentációját, míg 1991-ben már az Intézet keretei 
között, az ELGI közreműködésével, különféle nyers
anyagokról készültek - „csomagok", bár még 
mindig jelentős külső erők Igénybevételével. A 
feketekőszénhez kapcsolódó mecseki metángáz
ról készített dokumentáció szinte azonnal szerepet 
kapott a hasznosítási kísérlet kapcsán. E munka az 
elkészült anyagokról kialakult vélemények figye
lembe vételével 1992—93-ban folytatódott, tömö
rebb és némileg módosult felépítésű „csomagok" 
kidolgozásával. A korábbi gyakorlattól eltérően 
csaknem valamennyi dokumentációt a projekt 
munkatársai készítették el, csupán két csomag 
kidolgozását végezte külső fél (Kútfő Kft., ill. Kókay 
József). Tárgyuk ezekben az években is többféle 
nyersanyag volt (alglnit. bentonit, durvakerámiai 
agyag, homok, jásplsos kvarcit, kaolin, kavics, 
kártyás homokkő, kovaföld, miocén barnakőszén, 
tűzálló tufa), részben azért, mert bizonyos fokig a 
munkának ez a szakasza is kísérleti jellegű volt.

Huszonegy pályázati dokumentáció készült, 
további három (Bakony ÉK-i előtér, Dublcsány és 
Márkushegy III; mind barnakőszén) pedig részlege
sen. Mivel ezek aktualitásukat vesztették, kidolgo
zásukat felfüggesztették. Nagy gondot fordítottak 
egy meglehetősen speciális, de távlatilag fontossá 
válható nyersanyagra, a termálenergiára, amely 
négy csomagnak Is témája volt. Két 1992-ben 
készült pályázati anyag került 1993-ban átdolgo
zásra. Egyikük a füzérradványl (korom-hegyi) po
tenciális aranyelőfordulás; ez a geofizikai felvétel 
újonnan elkészült értékelése alapján kibővült, s 
kiegészült az új jogi szabályozás folytán szükséges
sé vált adatokkal Is. A csomagban rögzített állás
pont időközben az egymásnak ellentmondó szak
értői vélemények miatt szükségessé vált tisztázó 
terepbejáráson igazolódott. Másikuk a különféle 
jellegű és felhasználású jura, kréta és eocén mész
kőtípusokkal rendelkező márkái területet öleli fel, 
ahol a Magyar Bányászati Hivatal jogelődje, az 
Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség igénye 
alapján 1993-ban reambulációt végzett az intézet, 
erre alapozott készletbecslés készült, s ezzel a do
kumentáció is kiegészült.

Felmérve, hogy a koncessziós csomagok ki
dolgozása feltételezett igények alapján némileg 
kockázatos, már 1992-ben, a Központi Földtani 
Hivatal kezdeményezésére más típusú, rövldebb 
ajánlati anyagok összeállítására Is sor került. Ezek 
az ún. egylapos ismertetők, melyek rövid leírásban 
és rajzban vázolják egyes ismert, vagy feltételezett 
előfordulás, illetve kutatási terület lehetőségeit. 
Egy részük tárgya azonos valamely „csomagéval", 
a többi önálló. Ezek az Információs anyagok első
sorban a figyelem felkeltését szolgálhatják, 
amenyiben kialakul sokszorosításuk és „terítésük" 
rendszere és pénzügyi háttere Is. éspedig nemcsak

1990—91. The new Mining Law was not ready at 
that time so these papers reflected only ideas 
of the new situation. In 1990 the Central Office 
of Geology ordered the documentations of five 
gold occurrences by different companies, while 
in 1991 it was the Hungarian Geological Survey 
in cooperation with the Eötvös Loránd Geo
physical Institute and other companies who 
prepared documentations about different min
eral resources. The documentation of the meth
ane gas associated with coal In the Mecsek 
Mountains was used immediately during the 
experiment of utilization. The work continued in 
1992—93 and considered previous written ma
terials. Shorter documentations have been pre
pared with a slightly modified structure. Con
trary to the previous years, almost all the docu
mentation was prepared by our colleagues 
except two (Kútfő Joint Company and J. Kókay). 
These reports discussed different mineral re
sources (alginlte. bentonite, ceramic clay, sand, 
quartzite with jasper, kaolinlte. gravel, sand
stone, siliceous earth, Miocene lignite, fire tuff).

All together, 21 documentations have been 
prepared. Another three reports (lignites in the 
NE foreland of the Bakony Mountains, Dublcsány 
(NE Hungary (Transdanubia) and Márkus Hill III.) 
haven't been completed, because they are no 
longer Important. Four concessional packets 
discussed a special, but potential raw material, 
thermal energy. Two reports prepared In 1992 
were re-written in 1993. One discussed a poten
tial gold occurrence In Füzérradvány-Korom Hill 
(NE Hungary) completed with the results of 
geophysical measurements and with data re
quired by the new legislation. A repeated field 
trip resulting In documentation was necessary 
because of differing opinions. The other report 
reviewed the Márkó area (Transdanubia) built of 
different types of Jurassic, Creataceous and 
Eocene Jimestones. A re-examinatlon was car
ried out in this area In 1993 at the request of 
National Supervisory Authority of Mining Tech
nics (legal predecessor of Hungarian Office of 
Mining). The documentation was completed 
with e forecast data of the raw material 
properties of the re-examination.

It was hazardous to prepare concessional 
documents based on presumed claims even in 
1992, so the Central Office of Geology asked us 
to compile shorter reports. These one-page re
views introduced the possibilities of a certain 
type of occurence including short description 
and sketch. Part of their objective was the same 
as some longer documents; the other part had 
separate topics. This Information may draw at
tention If the financial backing of their multipli
cation and distribution will be undertaken In 
the open-minded spirit of utilization of mineral 
resources. 56 short reviews were prepared In 
1992—93.

A document set up the structure and content 
requirements of the concessional documentations



Gyöngyöstarján

'.BUDAPEST

Kéked 
"  "V u **

f  Rudabánya 
. %  Újhuta

Ô  Monok 
>^,Sajómercse-ll

h l  - t v  ^ R o m h á n y ^ A ^ r l^  Smbo«ka
HegyeshalomJ 0 ^ \  Börzsönyi 0 .  0  ^  •  Recsk-Lahóca J

„ " X  —  ®
Kemenesszentpéter 

% [71Í  Csakbereny-

" ^  rS S é , o.
jTo rony /  r
&  Batyk I - p-t Ajka-

Kiskunhalas

Telkibánya

Füzérradvány
Sárospatak

Ömlóska

Magyaralmás 

Márkó ^

Ifi
Tótkomlós-DNy _

A □ B O c O

la 9 lb % lc © 2 •

3 0 4 0 5 3 6 0
6. ábra. Az 1993-ig készült koncessziós pályázati dokumentációk („csomagok") tárgya

A = 1993-ban készült. B = 1993 előtt készült. C = 1993-ban kibővített
1. Energiahordozók: a = szilárd, b = termál, c = metán (gázlecsapolás). 2. Nemesfémek. 3. Építő- és díszítőkő. A .  Kerámiaipari anyagok. 5. 

Színesére. 6. Vegyes célú nemfémes ásványi nyersanyagok (alglnlt. barit, bentonlt. kavics, öntödei homok, zeolitos tufa stb.)

Fig. 6. Subject of the concessional packets until 1993
A=Flnished by 1993, B=Prepared before 1993. C=Supplemented In 1993 

1. Fuel mineral resources: a=solld. b=thermai, c=methane (gas drainage). 2. Precious metals. 3. Building and ornamental stones. A .  Ceramic 
minerals. 5. Base metas. 6. Different non-metalllc minerals (alglnlte.barite. bentonite, gravel, foundry sand, zeolltlc tuff etc.)

a koncessziós, hanem a liberalizált ásványvagyon
hasznosítás terén is. A tárgyidőszakban 56 Ilyen 
ismertető készült.

Mind a pályázati dokumentációkra, mind a 
rövid ismertetőkre a kapott észrevételek és saját 
tapasztalatok alapján a tartalmi és formai köve
telményeket felölelő dokumentum készült.

1993-ban megkezdődött a nyersanyag hasz
nosítási lehetőségek rendszeres területi felmérése 
és dokumentálása Is. Legidőszerűbbnek a Tokaji
hegység áttekintése és egy gazdaságilag viszony
lag prosperáló térség, Nyugat-Magyarország egyik 
olyan nyersanyaga mutatkozott, amelynél nem 
tapasztalható keresletcsökkenés.

A tárgyévben terv szerint a Tokaji-hegység déli 
részének, vagyis az Encs—Sárospatak vonaltól D-re 
eső területnek a felmérése készült el, 73 ásványi 
nyersanyag előfordulás, illetve potenciális előfor
dulás térképi ábrázolásával és (számítógépes) 
adatállományával. A rögzített bányászati—kutatási

of competitions as well as the short reviews based 
on the remarks and on our own experiences.

The systematical survey and regional registra
tion of raw material utilization started in 1993. The 
mineral resources in the Tokaj Mountains and raw 
materials in the western part of Hungary that are 
still In demand were summarized.

73 mineral resource occurences were sur
veyed in the southern part of the Tokaj Mountains 
(South from the Encs-Sdrospatak line) in 1992—93. 
Maps of the potential occurences were also ed
ited and their data were recorded on computer. 
The registered possibilities of exploration contain 5 
ore-, 14 kaolinite-, 19 other mineral resources, 20 
different volcanic rock quarries, 9 constructional 
raw material-, 2 lignite-, 2 lukewarm- and 2 mineral 
water occurences. This database contains the 
most important characteristics of the occurences, 
i.e. quantity, position and place of access, refer
ences, and other documentations. The survey will



lehetőségek között 5 különböző érc. 14 kaolin, 19 e- 
gyéb vegyesásványi nyersanyag, 20 különféle „kő- 
bányászati" vulkánit, 9 más építőipari nyersanyag. 
2 lignit, 2 langyos víz és 2 gyógyvíz előfordulás szere
pel. Az adatbázis egyebek között, tartalmazza az e- 
lőfordulás jellegét, a nyersanyag főbb jellemzőit, 
mennyiségét, települési viszonyait, kiterjedését, meg
közelíthetőségét,, státusát, a fontosabb irodalmi és a- 
dattári hivatkozásokat, valamint utalást az esetleges 
pályázati, Illetve ismertető anyagokra. A felmérő—e- 
lemző munka hasonló elvek alapján 1994-ben az é- 
szaki résszel folytatódik. Végül egységes adatállomány 
és az egész hegységre vonatkozó jelentés készül.

Nyugat-Magyarországon a Kemeneshát—Keme
nesalja területére esett a választás, ahol kavics, ho
mok, továbbá esetleg alginit és bentonit előfordulása 
valószínűsíthető. A földtani, domborzati és ismertségi 
viszonyok alapján a feladat lényegében a kisalföldi 
földtani térképezés, éspedig elsősorban a térképező 
fúrások adatállományának elemzésével volt meg
oldható. A további fúrások vagy megkutatott terület
re esnek, vagy céljuk szerinti kivitelezési módjuk követ
keztében a felszín közeli mélységtartományra nem 
adnak információt. A várt nyersanyagok közül csak 
kavicsra, kavicsos homokra és homokra nézve voltak 
adatok. Rendelkezésre állnak a talajvízre vonatkozó 
információk is. Változtatható kondíciójú válogatási rend
szert dolgoztak ki, amely a fedő és a nyersanyag vastag
ságát, a talajvíz helyzetét, valamint a fúrás domborzati 
és gazdaságföldrajzi pozícióját veszi figyelembe. 
Alkalmazásával sor került az adatállományból egy, a 
projekten dolgozók által optimálisnak gondolt válto
zat megjelenítésére jelentés formájában. Néhány kon
cessziós csomag tárgya is ennek alapján lett kiválasztva.

A két év során tizenkét további területtel is foglal
kozott az Intézet, amelyek azonban igénybevétel, al
kalmatlanság, beépítés, vagy gazdasági hátrányok mi
att lekerültek a napirendről. Az ezekre vonatkozó hát
térinformációk is bekerültek a belső Információs rend
szerbe, amelyek mindazon előfor-dulásokra vonatkoz
nak, amelyekre- e tevékenység megindulása óta sor 
került. Az adatok a kiválasztásra, felülvizsgálatra, elve
tésre, felfüggesztésre, a dokumentáció formájára, a 
belső és külső javaslatokra és döntésekre, valamint az 
azonosításra és a kapcsolódásokra terjednek ki.

Jelentős előkészítő és kivitelező munkával a Geo- 
prospect Kft. (a Buxitkutató Vállalat jogutódja) fel
számolt központi mintaraktárából mintegy 30000 ba- 
uxit, bauxitfedő és -fekü mintát jelölt ki (kb. 1450 kuta
tófúrásból) és vett át az intézet, amelyek a Dunántúli
középhegység nagy területeinek földtani felépítését 
reprezentálják és gyakorlatilag pótolhatatlanok.

1993 legvégén újabb ajánlati dokumentáció
típus kialakítása kezdődött a Magyar Bányászati 
Hivatal Igénye alapján. Ez regionális információs 
anyagnak nevezhető, melynek célja, hogy nagy 
területről viszonylag szűk témacsoportban, adott 
esetben az útépítésre (Is) alkalmas nyersanyagok 
terén, nyújt kiinduló információt. Ugyanekkor elké
szült az első szakvélemény is a Magyar Geológiai 
Szolgálat Szakhatóság felkérésére. Ezekkel kialakult 
az a tevékenységi kör. amelyben a projekt munka
társai a közeljövőben is dolgozni fognak.

follow the same methods on the northern part in 
1994. Finally a uniform report and database will be 
edited encompassing the whole mountain range.

In the western part of Hungary the Kemenes
hát—Kemenesalja region was chosen where 
gravel, sand, alglnite and bentonite occurences 
were probable, based on the previous geological 
and geomorphological investigations. The task 
was to analyse the borehole data of geological 
mapping on the Little Hungarian, Plain. The other 
boreholes were in an already surveyed area or 
didn't give information to the shallow depths. We 
recieved information only about gravel, gravel 
with sand and sand. Data of the unconfined 
groundwater were also available. A choice system 
has been established with changing conditions 
that takes into consideration the thickness of the 
occurence and Its overlying beds, the position of 
the groundwater table, the position of the bore
hole on the relief, and the economic geographi
cal situation of the drilling. Using this system we 
presented an optimal version in the report, and 
chose the object of some concessional packets.

12 other areas were Investigated during the 
past two years, but they were removed from the 
agenda because of utilization, unsuitability, build
ing up or economical disadvantages. The infor
mation about these areas, concerning those oc
curences that we have investigated since the 
project has started, includes data of choice, revi
sion, rejection, staying, type of documentation. 
Internal and external suggestions and judgements, 
identification and connections.

More than 30 000 samples of bauxite, and un
der- and overlying beds from about 1450 drilling 
sites were marked and received from the liqui
dated central core store of Geoprospect Joint 
Company (legal successor of the Bauxite Prospect
ing Company). These samples represent the geo
logical buildup of large areas of the Transdanu- 
bian Central Range and are not to be replaced.

A new type of science documentation has been 
developed at the request of Hungarian Office of 
Mining at the end of 1993. It is a type of regional 
data collection, to give information about a spe
cial ._.>ject, constructional raw materials suitable 
for road-building. The first report was prepared at 
the request of the Hungarian Geological Service. 
These are the most Important activities which will 
be continued In the future.


