
korábbi évek nyersanyagkutatási koncepcióiról, 
megkezdődött az ásványbányászati nyersanyagokra 
vonatkozó irodalom összegyűjtése számítógépen 
(ezernél több tételt tartalmaz). Ez egy leendő ipari 
adatbázis csírájának is tekinthető. Ehhez kapcsolódva 
felvetődött az egyes nyersanyagfajtákra vonatkozó 
Ismeretek szöveges állományban való összegyűjtése. 
Mintapéldányként a perlltről készült el összefoglaló.

Az 1991-ről áthúzódó nyersanyagkutatási 
munkák értékelése

Az 1992. január 1-jel nyugdíjazások következ
ményeként két téma lezárása 1992-re maradt. A 
porvai mészkőelőfordulás földtani vizsgálata a 
dunántúli Ipari mészkő kutatások folytatásaként 
elkészült. A projekt 1992 végén megszűnt.

collection of references of mineral resources has 
also begun on computer (more than a thousand 
of titles). It can be considered as a basis for a fur
ther Industrial database. A collection of papers 
about different types of mineral resources has also 
started and a summary about perlite, as a model, 
was finished.

Further assessment of mineral resources
As a result of retirements on the 1st of 

January 1992, the completion of two reports 
was delayed until 1992. Prospecting for industrial 
limestones in the Transdanubla and the geo
logical investigation of the limestone oc
curence at Porva have been finished. The proj
ect ceased by the end of 1992.
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Az 1987-ben Indult tevékenység célja, hogy az 
1980— 1985 között elkészült építőipari nyersanyag
prognózis térképek 1:100 000-es méretarányú me
gyetérképekre történő összeszerkesztésével, vala
mint az új kutatási eredmények figyelembevételé
vel teljeskörű áttekintést biztosítson az építőipari 
ásványi nyersanyagok jelenlegi Ismeretességéről 
és távlati kutatási—termelési lehetőségeiről. A 
szerkesztést a területi földtani szolgálatok végzik 
naprakész Információk, helyi kutatások és minő
ségvizsgálatok alapján.

1992-ben 1:100 000 méretarányú megyei építői
pari nyersanyag térképek szerkesztése volt a feladat, 
amely az egyes megyékben az áttekintő térképen is 
látható készültségi fokot érte el az év végére.

Megkezdődött az alapadatrendszer összeállí
tása az új kutatások, fúrások, bányanyitások figye
lembevételével, folyamatos számítógépre vitellel. 
Szerkesztési munkák indultak Békés, Fejér és Sza- 
bolcs-Szatmár megye területén.

A „Kéziratos megyei építőipari nyersanyag tér
kép szerkesztése" c. feladat keretében a Borsod 
megye területét feldolgozó térkép készült el — a 
megye nagy területe miatt — két lapon. 156 db 
készlettel rendelkező bányahely, valamint több 
ezer fúrás újraértékelése alapján 50 db prognoszti
kus terület kijelölése történt meg. A bányaterületek 
és prognosztikus területek adatai számítógépen Is 
rögzítésre kerültek.

The aim of this project, started in 1987, was 
to provide a widespread overview of construc
tion raw materials and the possibilities of long
term survey and exploration. Therefore, forecast 
maps for construction raw materials made be
tween 1980 and 1985 were edited together with 
the maps of the counties at 1:100 000 scale. 
New results of exploration were also taken into 
consideration. The editing Is carried out by the 
Regional Geological Services based on up-to- 
date Information, results of local researches and 
quali , analyses.

The task was to edit maps of construction raw 
materials for the counties In 1992; the completion 
of certain counties is indicated on the summary 
map.

A database has been establised on the com
puter, with the results of new explorations, drillings 
and mining activity. Editorial work has started in 
Békés, Fejér and Szabolcs-Szatmdr counties.

In the sub-project, entitled "Editing Maps In 
Manuscript for Construction Raw Materials of the 
Counties" the sheet of Borsod County was finished. 
Because of the large territory of the county, the 
map Is on two pages. Based on the re-evaluatlon 
of 156 mining sites and some thousands of drillings, 
50 prognostic areas were marked. Data from the 
mining sites and prognostic areas were also re
corded on computer.
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7. ábra. Áttekintő az Építőipari nyersanyagkutatás projekt térképeiről
1. 1991-ig elkészült 1:100 000 méretarányú kéziratos térképek. 2. 1992-ben elkészült 1:00 000 méretarányú kéziratos térképek. 3. 1992-ben szer

kesztés alatti megyei térképek, d. 1992 utánra tervezett megyei térképek

Fig. 7. Index of maps, Prospecting of Construction Raw Materials project
1. Maps at 1:100 000 scale In manusipt until 1991,2. Maps at 1:100 000 scale in manuscript prepared In 1992, 3. County maps under edition In

1992. d. County maps to be prepared after 1992

A „Megyei építőipari nyersanyag térkép végle
ges formában, magyarázóval" c. feladat keretében 
Vas megye térképe készült el, melynek lapjain jól 
áttekinthetők az egyes nyersanyagok (homok, kavics, 
durvakerámiai agyag) területi eloszlásának, illetve 
készletellátottságának összefüggései.

A szöveges magyarázó tartalmazza a szerkesztés 
metodikáját, a különböző nyersanyagok lelőhelyei
nek és prognosztikus területeinek táblázatos adatait 
és mérlegszerű összesítését, valamint a megyei jelleg
zetességeket.

A projekt 1992 végén pénzügyi okok miatt 
megszűnt.

In the sub-project entitled "Maps of Con
struction Raw Materials with Explanatory Texts" 
the map of Vas County was finished. The areal 
distribution of the different raw materials (sand, 
gravel, pottery clay) and the connections of the 
mineral resource allowances are easy to rec
ognize.

The explanatory text contains the methods 
of editing, data of the differnt occurences 
and prognostic areas, their reserve calculations 
and the specific properties of the different 
counties.

Because of financial difficulties the project 
ceased by the end of 1992.




