
Gondolatok a nemfémes ásványi nyersanyagok 
ásványvagyon nyilvántartási rendszerérõl*

HORÁNYI ISTVÁN okl. bányamérnök, ügyvezetõ  (KÕKA Kõ- és Kavicsbányászati Kft., Budapest)

Jelen cikk vázolni kívánja a nemfémes ásványi nyersanyagok hazai
nyilvántartásának egy ipari résztvevõ számára meglehetõsen kuszának
tûnõ rendszerét. A KSH, az MGSZ ill. az MBH adatait egybevetve
ugyanis nem egyszerû a három különbözõ forrás adatsoraiból olyan cso-
portosítást találni, ami azonos tartalmat fogna egybe.

Elöljáróban elnézést kérek mindazoktól, akik a jelenlegi rendszert –
nyilván komoly megfontolások, szakmai érvek-ellenérvek ütköztetése, meg-

vitatása eredményeként – megalkották. Bízom abban, hogy megbocsátják nekem, hogy kí-
vülállóként, a rendszert is csak kívülrõl tekintõ – igaz, ezáltal a belsõ vakság terhe nélküli –
szemmel nézve közreadom tapasztalataimat, s a jobbítás szándékával netán kritizálom is.

Nos, tekintsük át, nekem milyen adatokat sikerült összegyûjtenem, s mik ezek között az
esetleges eltérések. Példaként egy ásványnak (ércnek) és két ásványcsoportnak az utóbbi
néhány évre vonatkozó – a három különbözõ szervezet által rögzített – termelési adatait az
1. sz. táblázat foglalja össze.

Az építõ-és díszítõkõ ásványcsoportra vonatkozó adatokat a Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) szerint nem sikerült azonosítani. A KSH-adatok tartalma messze eltér az ásvány-
vagyon nyilvántartás szakmai rendszerétõl, ezért azok a szakmai adatokkal egy táblázatban
nem is értékelhetõek. A két szakmai nyilvántartás szerinti termelési mennyiségek 1998-ig
megegyeznek, majd 1999-tõl rejtélyes módon szétválnak.

A homok és kavics vonatkozásában óriási az eltérés a szakmai- ill. a KSH-adatok között.
A két „szakmai“ eredetû adatsor – mint az elõzõ csoportnál is – 1995-tõl 1998-ig azonos,
majd hirtelen eltérnek egymástól a számok.
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A cikk az MTA Bányászati Tudományos Bizottsága 2002. 11. 27.-i ülésén elhangzott elõadás szerkesztett változata.

 
    1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Bauxit                
KSH t 835,70 1,014,628 1,055,777 742,675 908,862 935,189 1,046,470   
MGSZ kt 835,7 1,014.6 1,055.8 742.7 908.9 935.2 1,046.5 1,000 
MBH Mt   1.0 1.1 0.7 0.9 0.9 1.05 1.0 
Építõ- és díszítôkô                
KSH (zúzottkô) kt 4,91 4,090           
MGSZ kt 6,90 5.633 5.3 6.3 7.163 7.992 8.155 8.637 
MBH Mt   5.6 5.3 6.3 7.2 6.9 8.3 13.79 
Kavics, homok                
KSH kt 7,62 12,628 9,864 10,367 13,370 13,208 13,483   
MGSZ Mt 19,8 19.7 17.5 24.9 22.4 22.6 29.7 32.2 
MBH Mt   19.7 17.5 24.9 22.4 26.7 28.5 32.16 
cementbõl számított* Mt 25,5 26.0 25.1 25.9 26.7 27.3 31.0 30.65 
          
* 230 kg cement / m3 beton / 2 to hom.kavics       

1. táblázat
Összehasonlítható termelési adatok



Ellenõrzésként a több forrásból azonosnak mondható országos cement-felhasználási
adatokból megközelítõ számítást végeztem, mi lehetett a beton-felhasználás, ill. mennyi ho-
mok, kavics kellett mindehhez az egyes idõszakokban. A számítás során a cementmennyi-
séget tudatosan vettem az átlagnál magasabbra (230 kg/m3 beton /2 t kavics), hiszen a ce-
mentfogyasztás kb. 8-10%-át nem a beton-alapanyagaként használják fel. A táblázat utolsó
soraként feltüntetett, számított mennyiségek évenkénti változásának trendje bizony nem
azonos a nyilvántartott adatokkal.

Részleteiben a KSH rendszerét említem elsõként, mert annyira sajátságos, hogy adatso-
rában a másik két forrással közel azonos tartalmú adatot sem sikerült fellelni. A KSH ada-
tok 1995-ig ITJ-szám (ipari termékjel) szerint jelentek meg, majd 1996-tól a BTO (Belföl-
di Termékosztályozás) rendszerében találjuk az adatokat. 

Az ásványbányászati termékek fõfejezetben építési kõ címszó alatt kizárólag különbözõ
tömbköveket, emlékmûvi köveket találni. 

A következõ - mészkõ, gipsz, kréta - csoport-címszó alatt a címben említetteken túl a do-
lomit-bányászat különbözõ speciális megnevezésû termékei vannak felsorolva, köztük a ta-
lányos „kátrányozott dolomit“. 

Az aszfaltipar fõ alapanyagát, az útépítési zúzalékot, az aszfalt vázszerkezetét adó fõ
adalékanyagot végül is a homok, kaolin és agyag csoportban, az „egyéb tört zúzott kõ (beto-
nozási, útépítési)“ gyûjtõnév alatt találtam meg a „szemcse, szilánk, por egyéb kõbõl“ vala-
mint a „kavics“ és a „sóder“ társaságában. A rendszer nem taglalja, hogy a zúzott kõ alap-
anyaga mészkõ, dolomit, netán andezit vagy bazalt, s nem utal a szemszerkezetre sem. A
vasúti ágyazati zúzalékot (vasúti kõ) nem sikerült külön említve fellelni.

Külön érdekesség, hogy „Az ipar termelése és értékesítése fontosabb termékcsoportok
szerint, 1998-2000“ tárgyú KSH-kiadványban az építési homok fajsúlya 1998 és 2000 között
1,55-rõl 1,46 t/m3-re csökkent, majd ismét 1,58 lett. Hasonló a helyzet a kavics esetében is.

Ezen kitérõ után visszatérek a „szakma“ által kezelt adatokra, hiszen a Magyar Geológi-
ai Szolgálat (MGSZ) és a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) adatai között is vannak bizo-
nyos eltérések. Nézzük elõször, mik a Nemfémes ásványi nyersanyagok fõ csoportjai, ill. azok
elemei. Hogyan is „mozogtak“ mindezek az idõk folyamán.

Emlékezzünk vissza a ’80-as évek végére: a Központi Földtani Hivatal (KFH) által ve-
zetett nyilvántartás a nemfémes ásványi nyersanyagok közül az Ipari Minisztérium felügye-
lete alatt álló Országos Érc- és Ásványbányák (OÉÁ) kezelésében lévõ, nem érces

– kohászati, valamint
– talajjavító 
ásványi nyersanyagokat az Ásványbányászati (nyersanyag) Fõcsoport-ba gyûjtötte, az

ÉVM által felügyelt Építõanyagipari (nyersanyag) Fõcsoport-ot – valószínûleg a vállalatok
szervezeti besorolásával párhuzamosan 

– cement- és mészipari
– homok-, kavicsipari ill.
– kerámiaipari 

csoportokra osztva tartották nyilván.
Mindez valószínûleg abból adódott, hogy 
– a cementipari alapanyagok (mészkõ, homok, márga, perlit) fõként a Cement- és

Mészmûvek, 
– az építõ- és díszítõkõ (a homokkõtõl a bazaltig, ill. az agyagpalától a gránitig) fõként

a négy nagy kõbánya-vállalat, az ÉSZAKKÕ, a PANNOLIT, a KÖZÉPKÕ és a Kö-
zép-magyarországi Kõbánya Vállalat (késõbb PESTKÕ) valamint a Kõfaragó és Épü-
letszobrász-ipari Vállalat, 

– a homok- és kavics a Kavicsbánya Vállalat, a FOKA és a Közúti Igazgatóságok
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– a kerámiaipari nyersanyagok (a különféle agyagok) pedig fõként a Tégla- és Cserép-
ipari Tröszt 

kezelésében voltak.
A tiszta állami-vállalati struktúrát erre az idõre már jelentõsen homályosította a szám-

talan állami gazdasági-, tanácsi helyiipari- és TSZ-bánya, melyek például 1988-ban az or-
szág homok- és kavics-termelésének már több mint a felét adták.

A fenti csoportosítási rendszer azóta oly módon változott, hogy a „Nemfémes ásványi
nyersanyagok“ címszó alatt ma már

– tõzeg - lápföld - lápimész
– ásványbányászati nyersanyagok
– cement- és mészipari nyersanyagok
– építõ- és díszítõkõ ipari nyersanyagok
– építési homok, -kavics, valamint
– kerámiaipari nyersanyagok
szerinti csoportosításban jelennek meg az adatok. Igaz, itt némi keveredés van geológia

és hasznosító ipari ágazat szerinti felsorolásban.
Összehasonlításként vessünk egy pillantást az 1988. ill. 2000. év termelési adataira, me-

lyeket a 2. sz. táblázat mutat be. A táblázat 1989. január 1-i adatai a KFH évi nyersanyag-

Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 2. szám 103

  1989.01.01-i állapot 2001.01.01-i állapot 
Nyersanyag bánya státusz (db) termelés kt bánya státusz (db.) termelés kt 

csoport M L Sz Össz. (1988-ban) M L Sz Össz. (2000-ben) 
 164 45 616 825 4,862 65 31 100 196 2,741 
 12 3 3 18 282         2 800* 
Cement- és mészipar 25 14 14 53 8,738 22 14 16 52 6,002 
      ebbôl melléküzemág 9 14 0 23 146         5 500* 
Építô-díszítôkô 154 82 25 261 9,133 134 72 49 255 8,155 
      ebbôl melléküzemág 109 4 87 200 2,243         8 300* 
Homok, kavics 559 144 69 772 36,904 484 261 234 979 29,695 
      ebbôl melléküzemág 487 155 87 679 19,000         28 500* 
Kerámiaipar 121 79 46 246 6,876 97 56 71 224 6,900 
      ebbôl melléküzemág 25 22 13 50 142         6 500* 
Építôanyagipar összesen 859 313 154 1332 61,651 737 403 370 1510 50,752 
Nemfémes összesen 1023 358 770 2157 66,513 802 434 470 1706 53,493 
           
 M: mûködô L: leállított Sz: szabad     * MBH-adatok 

mérlegrõl szóló kiadványából valók, mely annak idején – a felirat szerint – összesen 35 pél-
dányban készült. A 2000. év adataiként a KFH ez irányú feladatait átvett MGSZ adatai
mellett az MBH adatait is feltüntettem. A táblázatból a következõk olvashatók ki: 

Az ásványbányászati lelõhelyek számában drasztikus a változás. A mûködõ bányaüze-
mek száma a korábbinak 40%-a, az összes lelõhely száma csak 24%-a. Ugyanakkor a ter-
melt mennyiségnek több mint a fele, (56%) megmaradt. Érdekes lenne felkutatni; mi lett
a sorsa több mint 600 lelõhelynek, bányának?

A cementipar tekintetében minimális a változás. 
Az építõ- díszítõkõ termékek 10%-os mennyiség csökkenése mellett a mûködõ és leál-

lított bányák száma csökkent, a szabad bányák száma nõtt.

2. táblázat
Nemfémes ásványi anyagok



A kavics- homokbányák száma a 20% termeléscsökkenés ellenére összességében 25%-
kal nõtt, a termelõ üzemek száma viszont 15%-kal csökkent. A leállított bányák száma
80%-kal nõtt. Több, mint kétszeresére emelkedett a szabad bányák száma.

A kerámiaipar nyilvántartott lelõhelyeinek száma változatlan termelés mellett 10%-kal
csökkent.

A bányaterületek száma mindenütt csökkent, kivéve a kavics- és homokbányákat, ahol
markáns a növekedés. E növekedésnek igen gyakorlatias az oka. Tekintélyes mértékben és
folyamatosan nõ az építõipar teljesítménye, amin belül a legfontosabb infrastrukturális be-
ruházások, az út- és autópálya-építések rövid idõ alatt nagy mennyiségû alapanyagot igé-
nyelnek, melyek szállítása gyakran nagyobb költség, mint maga az anyag értéke. Az egyes
építési szakaszok indítási idõpontjának esetenként meglepetésszerû meghatározása az álla-
mi költségvetéstõl függõ, sokszor politikai döntés, ami után egy közeli bánya nyitására már
nincs idõ. Ezért a vállalkozók jogilag elõkészített nyersanyag-források „tartalékolására“ –
nyilván a késõbbi nyereség reményében – komoly pénzeket áldoznak. Ha meggondoljuk,
hogy az építõipari alapanyagok közel 60%-át közpénzbõl finanszírozott építkezéseken
használják, nyilván a „köz“-nek is érdeke, hogy folyamatosan legyen megfelelõ minõségû,
elõkészített, tisztázott jogi helyzetû alapanyag – optimális szállítási távolságra.

Ma, az érvényes rendelkezések betartása mellett egy új bánya engedélyezési eljárását –
ha egyáltalán sikerül – egy-másfél éven belül lehetetlen a kutatási engedély kérelmének be-
nyújtásától a Mûszaki Üzemi Terv-ig elvinni. Sajnos, több mint 5 éves procedúrára is van pél-
da. Az új, friss MÜT-tel rendelkezõ bányából pedig még a termelés sem indulhat azonnal. 

Mindemellett az elmúlt nyolc évben a Földtörvény, ill. annak sorozatos módosításai,
vagy a Bányatörvény legutóbbi, a 2000. évi CXXXIII. sz. – a költségvetésrõl szóló – törvény-
be foglalt módosítása, mely az I-IV. osztályú termõföldeket kivett, tehát a bányászat számá-
ra tiltott területnek minõsíti, mind a külszíni bányászat lehetõségeit szûkítik. Nem nagyon
van arra fórum, ahol meghallgató, értõ fülekre találhat az a „bányász érv“, miszerint
bányászkodni csak ott lehet, ahol hasznosítható ásványvagyon van. Egyre több szó esik a me-
zõgazdaság túltermelésérõl, esetenként a nem mûvelt területek utáni dotációról, ugyanak-
kor a bányavállalkozó csak szakaszosan kérheti az általa megkutatott földterület mûvelési
ágból való kivonását, nem szerezhet földterület-tulajdont ott, ahol kutatott, pedig kutatásá-
nak eredménye az ország ásványvagyon-mérlegében megjelenik, tehát az ország ásványkin-
csének részévé vált.

Visszatérve az ásványvagyon-nyilvántartás rendszeréhez, vizsgáljuk meg az ásványfajták
rendszerezését

Az 1744/1995. (BáK. 5.) MBH számú „Tájékoztatás az ásványi nyersanyag fajták megne-
vezésérõl és kódjairól“ c. közlemény „…a Magyar Geológiai Szolgálattal együtt kidolgozott ás-
ványi nyersanyag fajták megnevezésének és kódjainak új rendszerét“ teszi közzé. A közlemény
1. sz. melléklete egyben összehasonlítási lehetõséget is ad a régi és az új rendszer között (3.
sz. táblázat).

Alapjában véve mind az MGSZ által (mai napig is) alkalmazott, mind az idézett MBH
közleményben kiadott, és általa alkalmazott rendszer követi a valamikori Országos Ásvány-
vagyon Bizottság által elõírtakat abban, hogy továbbra is négy számjegyû kódrendszert
használ. 

A négy-számjegyû kód elsõ két számjegye a nyersanyag kõzettani eredetére utal (4. sz.
táblázat).

A 09-es kód a szeneket jelöli, a 13 a tõzeg, lápföld, stb. (miért nem 10?), a 34 a fluorit,
ami késõbb a magmás kõzeteknél jelenik meg. (mi van a 13 és a 34 között?) 

A 40-es csoport az üledékes kõzeteké, 49-el szerepel a dácittufa, az 50-es sorozat pedig
a vulkánikus kõzetek helye. A további tufák ezen belül szétszóródtak.
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3. sz. táblázat
1744/1995. (Bá. K. 5.) sz. MBH tájékoztatás

az ásványi nyersanyag fajták megnevezéseirõl és kódjairól
(Részlet az 1. sz. mellékletbõl)

Régi kód     Nyersanyag Új kód Régi kód    Nyersanyag Új kód      

- Szénhidrogén 9000 - Szén 0900
90 Kõolaj 9061 10 Feketeszén 0964
92 Szénhidrogén földgáz 9062 20 Barnaszén 0965
- Széntelep metán 9063 30 Lignit 0966
94 Széndioxid földgáz 9400

- Agyag 4100 - Homok 4200
4110 Tûz és saválló agyag 4101 4240 Cementgyártási homok 4208
4161 Fazekas agyag 4102 4210 Üveg homok 4212
4163 Burkolólap agyag 4103 4220 Öntödei homok 4213
4164 Cserépagyag 4104 4230 Csiszoló homok 4214
4165 Vázkerámiai agyag 4105 4270 Ipari homok 4215
4168 Blokktégla agyag 4106 4251 Cementhabarcs homok 4216
4169 Tömör téglaagyag 4107 4252 Vakoló homok 4217
4171 Cementipari agyag 4108 4253 Falazó homok 4218
- Gyógyiszap 4140 4254 Közlekedésépítési 

homok 4219
4120 Bentonitos agyag 4167 4255 Gázbeton 

adalék homok 4220
4130 Kaolinos agyag 4168 4257 Mészhomok, 

tégla homok 4221
4140 Illites agyag 4169 4256 Bányászati 

tömedék anyag 4222

4250 Építési homok 4236
4260 Földpátos homok 4271
4259 Folyami homok 4272

…
…
- Konglomerátum 7400 - Dolomit 4600
4424 Díszítõ konglomerátum 7426 4622 Falazó dolomit 4618

4623 Közlekedésépítési 
dolomit 4619

- Mészkõ 4500 4621 Díszítõ dolomit 4626
4510 Cementipari mészkõ 4508 4610 Kohászati dolomit 4628
4150 Festékföld 4509 4627 Talajjavító dolomit 4630
4151 Okker festékföld 4510 4625 Dolomit por 4631
4152 Kréta 4511 4626 Zúzott dolomit 4632
4540 Ipari mészkõ 4515 4624 Dolomit murva 4633
4553 Falazó mészkõ 4518 4630 Minõségi dolomit 4634
4552 Díszítõ mészkõ 4526
4520 Mészgyártási mészkõ 4527 Márga 4700
4530 Kohászati mészkõ 4528 4173 Cementipari márga 4708
4541 Élelmiszeripari mészkõ 4529 4721 Díszítõ márga 4726
4542 Talajjavítási mészkõ 4530
4555 Mészkõpor 4531 - Agyagmárga 7700
4556 Zúzott mészkõ 4532 4172 Cementipari agyagmárga 7708
4550 Építési mészkõ 4536
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4. sz. táblázat
Ásványi nyersanyagok kódjai

(1744/1995. (Bá.K.5.) MBH utasítás 2. sz. melléklet))

Szén 0900 Agyag 4100
Tõzeg 1300 Homok 4420
Fluorit 3400 Kavics 4300

Homokkõ 4400
Mészkõ 4500
Dolomit 4600
Márga 4700
Gipsz 4800

Dácittufa 4900 Zöldpala 6000
Andezittufa 5000 Agyagpala 6100
Gránit 5100 Gneisz 6200
Diabáz 5200 Szerpentin 6300
Dácit 5300 Fonolit 6400
Bazalttufa 5400
Bazalt 5500 Termálsók 6900
Andezit 5600 Kálitufa 7000
Riolit 5700 Alginit 7100
Kovakõzet 5800 Perlit 7200
Riolittufa 5900

Konglomerátum 7400
Agyagmárga 7700

Bauxit 8100
Nemesfém érc 8200
Polimetallikus érc 8300 Szénhidrogén 9000
Rézérc 8400 Széndioxid 9400
Mangánérc 8500 Radioaktív érc 9500
Vasérc 8600 Egyéb 0000

A késõbbiekben kis zavar támad ismét. A 60-as sorozat a metamorfokkal indul, de 64-
el felzárkózik a fonolit, majd 69-el a termálsók.

A 70-es magmás-üledékes kálitufát az üledékes alginit, majd az ugyancsak magmás per-
lit követi, majd kis „foghíjakkal“ a konglomerátum és az agyagmárga zárja a 70-es sort (ha
külön szerepel a konglomerátum, illõ lenne a breccsának is helyet adni).

A 80-as számrendbe tömörülnek a fémtartalmú ércek. Igaz, a radioaktív érc átcsúszott
a 95-ös kódra.

Bár példaként az MBH kódrendszerét mutattam be, ugyanezek a megfontolások el-
mondhatóak az MGSZ által használt rendszerre is, már csak azért is, mert a kettõ – mint
korábban már utaltam rá – egy tõrõl fakad. Bár az idézett közlemény az MGSZ-tal való



egyeztetettségre utal, és a két rendszer továbbra is egymás mellett él, találhatóak olyan kó-
dok, melyek különbözõ jelentéssel bírnak. A 3. sz. táblázatban ezeket árnyékolással emel-
tem ki.

A második két karakter vagy a felhasználási célra, vagy földtani jellemzõre utaló kód. 
Az MBH közlemény 3. sz. melléklete (5. sz. táblázat) szerinti – felhasználási szakmákat

jelölõ – kiegészítõ kódok létjogosultsága, indokoltsága kérdéses. Biztos vagyok benne, hogy
ha egy agyag „fazekas“ minõség, akkor vázkerámiának is jó, a „vakoló“ homokkal lehet fa-
lazni is, igaz, fordítva talán nehezebb, s a faragható bazaltból biztosan jó minõségû útépíté-
si zúzalék is készíthetõ. Ugyanakkor nem értelmezhetõ például az „ipari“, vagy különösen
a „minõségi“ fogalom.

Ezzel szemben a gyakorlat más logikát követelne meg, melyre egyik példa az Iszkaszent-
györgyi Dolomitbánya. Ez a bánya a 70-es évek elején a dunaújvárosi kohó célbányájaként
indult. Ezért ásványvagyona 4610/4628 kódszámú kohászati dolomit. Az elmúlt években
végzett kutatás által feltárt ásványvagyon-növekmény ugyancsak a kohászati dolomit meg-
jelölést kapta. A bánya a vasmûbe való szállításon túl, korábban is termelt más vevõknek,
viszont 1994-tõl a kohászatnak már egy dekát sem. A továbbéléshez új piac, ezzel együtt új
termékskála kellett. Komoly beruházás – megfelelõ feldolgozó technológia létesítése –
eredményeként a bánya kínálatában 28 különbözõ tört, osztályozott termék szerepel, és a
mély- és magasépítési alapanyagokon túl az üzem tekintélyes szerepet játszik a kerámia- és
üvegipar beszállítói között is. Mindemellett – jelentése alapján – az évi 5-600 ezer tonnás
forgalom az ásványvagyon-mérlegben a kohászati dolomit készletcsökkenését eredménye-
zi. (A kohászat ugyanakkor „zúzott dolomit“-ot használ fel.)

További példa a Pusztamiske, vagy Kiskunlacháza térségében lévõ számos bányatelek,
melyek hol „közlekedésépítési-“ hol „bányászati betonkavics“ címen vannnak nyilvántart-
va. Kizárólag a létesített mosó-osztályozó technológia, tehát a vállalkozó beruházási kész-
sége, képessége dönti el, hogy az általa kitermelt nyersanyagból milyen minõségû, tehát mi-
lyen célra hasznosítható alapanyagot állít elõ. 

Általában a szállítási költségekre tekintettel, a jó minõségû ásványi alapanyagtól távo-
labb esõ területeken a rosszabb minõségû ásványi alapanyagból is készülhet értékesebb bá-
nyatermék megfelelõ elõkészítési technológiával. A felhasználó dönti el a költségek mérle-
gelésével, hogy a helyi, de az intenzívebb elõkészítés miatt drágább alapanyagot alkalmaz-
za (esetenként akár több kötõ-adalék hozzáadásával), vagy inkább a többlet-fuvart vállalja.

Az a gyakorlat, hogy egy adott terület megkutatásakor az ásványvagyont „elkeresztelõ“
kódot a kutatás célja már meghatározza. Ritkán fordul elõ a „bukkanás“, azaz, hogy más
lesz a megkutatott ásványvagyon, mint amire számítottak.

Ez fõként a kód második két tagjára, a „kiegészítõ kód“-ra igaz. Mindenesetre
– a kutatási zárójelentések, 
– az ország ásványvagyon-nyilvántartása, 
– az éves ásványvagyon - készletváltozási jelentések, 
– az ásványvagyon mérleg, 
– a bányatelek-határozatok, valamint
– a bányajáradék-bevallások
mind ezen kódszámokat tartalmazzák. 
Elõfordul az is, hogy egyazon dokumentumon mindkét hatóság kódja szerepel. Ilyen az

ásványvagyon készletváltozás-bevallás nyomtatványa. Vessünk egy pillantást a fõcsoportok,
csoportok összetételére. A 6. sz. táblázat az MGSZ szerinti Nemfémes ásványi nyersanyagok
fõcsoport elemeit mutatja, ahol a 2000. év termelési adatait is feltüntettem. Szeretnék rá-
mutatni arra, hogy 

– ötféle homok szerepel az ásványoknál, egy a cementiparnál
– négy különbözõ agyag szerepel az ásványok csoportjában
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Felhasználási cél jelzõk Kód

Tûz és saválló **01
Fazekas **02
Burkolólap **03
Cserép **04
Vázkerámiai **05
Blokktégla **06
Tömörtégla **07
Cementipari **08
Festékföld **09
Okker **10
Kréta **11
Üveg **12
Öntödei **13
Csiszoló **14
Ipari **15
Cementhabarcs **16
Vakoló **17
Falazó **18
Közlekedésépítési **19
Gázbetonadalék **20
Mészhomoktégla **21
Bány.tömedék anyag **22
Gyöngy **23
Bányászati beton **24
Folyami beton **25
Díszsítõ **26
Mészgyártási **27
Kohászati **28
Élelmiszeripari **29
Talajjavítási **30
Por **31
Zúzott **32
Murva **33
Minõségi **34
Faragható **35
Építési **36
Tömbkõ **37
Vízépítési **38
Trassz **39
Gyógyiszap **40
Dúsított oxidos **41
Nem dúsítható oxidos **42
Nemeskvarc-kvarcit **43

Földtani jelzõk Kód

Anhrihit **50
Kõolaj **61
Szénhid.földgáz **62
Széntelep metán **63
Feketeszén **64
Barnaszén **65
Lignit **66
Bentonitos **67
Kaolinos **68
Illites **69
Alunitos **70
Földpátos **71
Folyami **72
Homokos **73
Kvarc **74
Hólyagos **75
Zeolitos **76
Klinoptilolitos **77
Aplit **78
Kalkopirites **80
Enargitos **81
Karbonátos **82
Pirites homok **83
Limonit **84
Karbonátos pátvasérc **85
Szilikátos pátvasérc **86
Ankerit **87
Wherlit **88
Érett **89
Rostos **90
Vegyes **91
Lápföld **92
Lápföldszerû jav. anyag **93
Lápimész **94
Horzsakõ tufa **95
Kvarcit **96
Kovaföld **97
Tûzkõliszt **98
Talk **99

5. sz. táblázat
(1744/1995. (Bá.K.5.) MBH kiegészítõ kódok listája

(2. sz. melléklet))
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Tõzeg-lápföld-lápimész
1. Tõzeg.lápiföld-lápimész 330

Ásványbányászati nyersanyagok
2. Alginit 7,8
3. Fluorit 0
4. Tûz- és saválló agyag 20
5. Betonitos nemesagyag 5
6. Kaolinos nemesagyag 2,6
7. Illites nemesagyag 4,5
8. Festékföld 11,4
9. Alunitos nemesagyag 0
10. Üveghomok 340
11. Öntödei homok 169
12. Csiszoló homok 0
13. Földpátos homok 104
14. Ipari homok 404
15. Kvarchomokkõ 0
16. Kaolinos homokkõ 29
17. Kohászati mészkõ 95
18. Ipari mészkõ 572
19. Kohászati dolomit 652
20. Minõségi dolomit 135
21. Kovaföld 2
22. Gipsz 131
23. Anhidrit 120
24. Hólyagos bazalt 0
25. Kvarcitok 5
26. Tûzkõ 0
27. Horzsakõtufa 0
28. Perlit 151
29. Kálitufa 0
30. Trasz 0
31. Zeolitos riolittufa 32
32. Talk 0
33. Szerpentin 0
34. Barit 0
2-34. Ásványbányászati nyersanyag 2741

Cement- és mészipari nyersanyagok
35. Cementipari márgák 790
36. Cementgyártási homok 10
37. Cementipari mészkõ 4466
38. Mészgyártási mészkõ 735
39. Cementipari perlit 0
35-39. Cement- és mészipari nyersa. 6001

Építõ- és díszítõkõipari nyersanyagok
40. Építési homokkõ 30
41. Építési mészkõ 991
42. Építési dolomit 2670
43. Építési márga 2
44. Építési gránit 31
45. Építési diabáz 0
46. Építési dácit 0
47. Dácittufa 4
48. Építési bazalt 1149
49. Építési bazalttufa 0
50. Építési andezit 3231
51. Építési andezittufa 0
52. Építési riolit 5
53. Építési riolittufa 35
54. Agyagpala 0
55. Zöldpala 1
56. Gneisz 4
40-56. Építõ- és díszkõipari nyersa. 8155

Építési homok, kavics
57. Építési homok 3862
58. Útépítési töltésanyag 39
59. Gyöngykavics (szûrõkavics) 369
60. Építési kavics 25 427
57-60. Építési homok, kavics 29697

Kerámiaipari nyersanyagok
61. Kerámiaipari agyag 4700
62. Építési agyag 2189
61-62. Kerámiaipari és építési agyag 6889

6. sz. táblázat
Nemfémes ásványi nyersanyagok 2000. évi összefoglaló termelési adatai, kt (MGSZ)



– a dolomit ásvány vagy építõkõ, de
– a mészkõ ásvány, cementipari- és építõkõ is.
– 2000. 01. 01-tõl a perlit is két helyen szerepel.
A bemutatott gyakorlati példák alapján látható, hogy a kódrendszer harmadik - negye-

dik számjegyéhez való ragaszkodás, ill. a meglévõ csoportosítás szerinti összesítések folytán
– legalábbis helyenként – komoly eltérések alakulhatnak ki az egyes nyilvántartásoknál. Ha
a példáknál maradunk, biztosnak mondható, hogy a kohászat nem annyi dolomitot használt
fel salakképzõnek, illetve az építõipar nem annyi homokot, kavicsot használ, mint amennyi
ezekben a számsorokban szerepel.

Kijelenthetjük, hogy ez a nyilvántartási rendszer túl bonyolult, bányagazdasági szem-
pontból nehezen magyarázható, ellentmond a piaci követelménynek. Létrejöttében szere-
pet játszhatott az állami vállalatok korábbi struktúrája, bár a rendszer abban az idõben sem
volt helytálló. Tekintve, hogy a korábbi nagyvállalati tagozódás már megszûnt, az áttekint-
hetõbb és valóságos helyzet rögzítése érdekében a jelen gyakorlati követelményeihez kelle-
ne igazodni.

Megpróbáltam körülnézni, és iránymutató európai példát felfedezni. Úgy tûnik – fõként
a német nyelvterületen – szakmai nyilvántartást a különbözõ szakmai szervezetek vagy ál-
lami intézmények végeznek, többnyire az általuk képviselt szakág érdekeinek kihangsúlyo-
zásával. Úgy tudom, az EU-ban egységes gyakorlatban még nem állapodtak meg.

Miután példát nem sikerült találni, közreadok egy egyszerûsítõ javaslatot, mely figye-
lembe veszi a meglévõ rendszert is, de talán tisztább képet eredményez. A javasolt nyilván-
tartási rendszer továbbra is négy számjegyû. Az elsõ két számjegye továbbra is a kõzettani
kód, csak a sorrend módosul kicsit (7. táblázat)

Fõcsoportként javaslom elkülöníteni az energiahordozókat, érceket, nemfémes ásványi
nyersanyagokat, ez utóbbiakból üledékes-, magmás- és metamorf nyersanyag-csoportok
alakíthatók ki.

Az üledékek további osztályozása fizikai megjelenési formájuk („A“ változat), vagy ere-
detük, keletkezési módjuk („B“ változat) szerint történhet. Ezt eldönteni már nem tisztem,
magam részérõl az „A“ változatot kedvezõbbnek ítélem.

A kódrendszer harmadik és negyedik tagja az anyag felhasználási módjára utal. (8. sz.
táblázat) A kétszámjegyû kód adta lehetõség szerint 10 csoportra javaslom osztani a nyers-
anyagok lehetséges felhasználási területeit. Ezen csoportokon belül – példaként – az építõ-
ipar mélyépítés-vízépítési szakágára dolgoztam ki a felhasználási területeknek megfelelõ
kódokat, mivel ebben a szakmában szereztem némi jártasságot. A további szakágak esetén
az érintett szakmák megfelelõ szakembereinek véleményét kellene kikérni.

Az egyes ásványi nyersanyagok elõfordulásait a négy-számjegyû kód elsõ két számjegye
a „kõzettani kód“ – ebben az esetben „ásványvagyon-nyilvántartási kód“ – szerint kellene
rendszerezni, nyilvántartani.

A hasznosítás módját a harmadik-negyedik számjegy, a „felhasználási kód“ jelöli. Láttuk
a korábbi példákon, hogy az egyes anyagok hasznosításának módja, felhasználási területe
nem a bányaüzemtõl, hanem csak késõbb, a vásárló döntésétõl függ, s információt errõl
csak az alapos piacismeret adhat. Ezt az ismeretet viszont csakis a bányákban kell keres-
nünk. Azt javaslom, hogy bízzuk meg a bányavállalkozót, hogy az éves ásványvagyon-kész-
letváltozási bevallása során – vevõlistája és piaci ismerete alapján – meghatározott pontos-
sággal az ásványvagyon-nyilvántartási kód után a harmadik-negyedik kódszámmal adja meg
terméke felhasználási területeit és a mennyiségeket. Biztos vagyok abban, hogy a bányavállal-
kozók, illetve a bánya felelõs mûszaki vezetõi tekinthetõk már olyan „felnõttnek“, hogy egy
ilyen bevallási rendszer követelményeinek eleget tudjanak tenni.
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0 - 09 Energiahordozók
10 - 19 Ércek
20 - 89 Nemfémes ásványi nyersanyagok

20 - 49 Üledékek 

"A" változat "B" változat
20 - 29 finomszemcsés és 20 - 29 mechanikai üledékek:

kristályos üledékek:
agyagok, lösz, iszap, agyag - homok
gipsz, sók - kavics - homokkõ

30 - 39 szemcsés üledékek: 30 - 39 kémiai üledékek:
homok, kavics, görgeteg gipsz, sók, mészkõ, 

dolomit, márga

30 - 49 tömör kõzetek: 40 - 49 vulkáni üledékek: 
homokkõ, mészkõ tufák

dolomit
agglomerátumok

50 tõzeg-lápföld-lápimész

51 - 69 Magmás kõzetek

51 gránit
52 riolit
53 dácit
54 diorit
55 andezit
56 bazalt

70 - 89 Metamorf ásványi nyersanyagok

90 - egyéb (pl. vizek)

7. sz. táblázat
Javaslat az ásványi nyersanyagfajták csoportosítására

Fõcsoportok: 1. és 2. számjegy

Ezen adatok betáplálása után az adattárból – reményeim szerint – könnyebb lesz akár
iparág- ill. szakma-specifikus, akár különbözõ geológiai szempontok szerinti kérdésekre is
egyértelmû válaszokat kapni. 

Természetesem tudom, hogy egy ilyen sokrétû, szövevényes feldolgozáson átmenõ
rendszer módosítása 

– komoly, szakértelemmel elvégzett körültekintõ elõkészítést,



– sokrétû egyeztetést, 
– bevezetése elõtt netán némi képzést, 
– valamint akár az archivált anyagok átkódolását is igényelné. 
Mindennek természetesen költség-vonzata is van. Ennek nagyságát megbecsülni nem

tudom, azt pedig nem tisztem eldönteni, hogy a remélhetõleg valósághoz hûbb nyilvántar-
tás elõnye milyen arányban áll a várható költségekkel.
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0 - 9 Energiaipar

10 - 19 Kohászat (alapanyag)

20 - 29 Kohászat (adalékanyagok)

30 - 39 Építõipar (magasépítés)

40 - 49 Építõipar (mélyépítés, vízépítés)
40 töltés, gátépítés
41 fagyvédõ réteg, útalap-töltés, ágyazat
42 kevert útalap
43 beton adalék
44 aszfalt adalék
45 vasúti ágyazati zúzalék
46 falazókõ
47 faragott idomkõ
48 vízépítési kõ
49 tömbkõ

50 - 59 Cement- és mészipar

60 - 69 Kerámiaipar

70 - 79 egyép ipar

80 - 89 mezõgazdaság (csak szakmai!)

90 - 99 élelmiszer - gyógyszeripar

8. sz. táblázat
Javaslat az ásványi nyersanyagfajták csoportosítására

1. és 2. számjegy, a nyersanyagok tényleges hasznosítása szerint

HORÁNYI ISTVÁN 1971-ben szerzett bányamérnöki diplomát bányageológus szakon. A
Vízkutató és Fúró Vállalat Gyõrszemerei Üzemvezetõségénél kezdte szakmai pályáját
mint fúrómester, körzeti elõadó. 1974-tõl a Mélyépterv Szombathelyi Osztályán közmûter-
vezéssel foglalkozott, mint tervezõ, majd vezetõ tervezõ talajmechanika, vízellátás-csator-
názás, és gázellátás szakterületeken. Ny-Dunántúl községi víz- és csatornahálózatai kiépí-
tése ill. földgázra való átállása a kapcsán komoly feladatokat kapott. 1989-tõl a Bauholding
építõipari konszern munkatársa, majd a konszern magyarországi építõanyag-ipari alapa-
nyag-bányászatának felelõs vezetõje. Szakmai gyökereinek megfelelõen 1970-tõl az
OMBKE KFV szakosztály tagja.




