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Elõzmények

Bauxit-elõfordulásaink többségérõl már a II. világ-
háború elõttrõl vannak irodalmi említések. Az 1926-ban
termelésbe lépett Gánt mellett a 20-as, 30-as, 40-es
években már jelentések számolnak be olyan újabb lelõ-
helyekrõl, mint Nyirád, Halimba, Szõc-Taliándörögd,
Alsóperepuszta, Nagyharsány, Sümeg, Kincsesbánya,
Fenyõfõ és Óbarok-Vázsonypuszta.

A II. világháború utáni intenzív bauxitkutatás a fenti
területek részletes megismerésére irányult, de ezek
mellett jelentõs új bauxit-elõfordulásokat is feltárt, mint
Bitó II. (1962), Csordakút (1966), Csabpuszta (1967),
Bakonyoszlop (1968) és a hazai viszonylatban kiemelke-
dõen jó átlagminõségû Iharkút (1970). A felderítõ és
elõzetes kutatások további új perspektivikus területeket
mutattak ki, és jelentõs készletet ismertünk meg, me-
lyekbõl 2005-ig mintegy 110 Mt-át termeltünk ki.

Az 1990-es években fellépõ társadalmi és gazdasági
változások az alumíniumipart is súlyosan érintették. A
timföldgyártási kapacitások, az exportpiacok csökkené-
se, sok esetben teljes elvesztése elõször a felderítõ, majd
az elõzetes bauxitkutatások leállítását eredményezte.

A bauxitbányászat 1996-os privatizációja pénzügyi
stabilizációt hozott. A csökkenõ volumenû termelés leg-
fontosabb feladata a hazai timföldgyártás gazdaságos és
egyben biztonságos alapanyag-ellátása lett. A korábbi
évtizedekben megkutatott készletek elégségesnek tûn-
tek az egyedüliként megmaradt ajkai timföldgyár terve-
zett életciklusára. A felderítõ és elõzetes kutatások a le
nem határolt perspektivikus területeken sem indultak
újra, a kisebb létszámmal és technikai háttérrel folyta-
tott kutatások az ismert elõfordulások jobb földtani
megismerését szolgálták.

A hazai timföldgyártás jelenleg célként megfogal-
mazott 2015-ig történõ ellátása a bauxitbányászat stra-
tégiájával foglalkozó szakemberek fõ feladatává tette a
korábban részlegesen megismert bauxitkészletek újra-
értékelését. A korábbiaktól eltérõen ennél az értékelés-
nél nem csak az elõfordulások természeti paramétereit
(földtani, teleptani, vízföldtani viszonyok, bányászati
körülmények) kell vizsgálni, hanem az idõben folyama-
tosan változó törvényi háttér következtében felmerülõ,

a bányanyitást alapvetõen befolyásoló � többnyire saj-
nos akadályozó � külsõ feltételeket is. Ezek súlya gyak-
ran nagyobb a természeti feltételeknél.Mivel a gazdasá-
gosan kitermelésre tervezhetõ magyarországi bauxitte-
lepek egyenként többnyire csak 50-250 kt ipari vagyon-
nal rendelkeznek, évente 4-5 új terület engedélyezteté-
sét kell lefolytatni, elõre számítva arra, hogy ezek közül
több elhúzódó hatósági eljáráson esik át, vagy akár siker-
telen is lehet.

A lelõhely-értékelés szempontjai

Természetvédelmi érintettség

A hazai bauxit-elõfordulások koncentráltan a Du-
nántúli-középhegységhez kötõdnek. Legtöbb esetben
hegyvidéki környezetben találhatók, intenzív mezõgaz-
dasági mûvelés a területek többségét nem érinti. Sok
helyen megmaradt a természetközeli állapot, monokul-
túra nem alakult ki. Ez a természetvédelem szempont-
jából kedvezõ helyzet a bányászati lehetõségek szem-
pontjából már korántsem ilyen kedvezõ.

Az Európai Unióhoz való csatlakozáskor elvárás
volt, hogy az ország területének több mint 20%-a a Na-
tura 2000 hálózat része legyen. Ugyanakkor azonban a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szerint ��
a Natura 2000 hálózat egy kiegészítõ eszköz a hazai termé-
szetvédelem számára. A hálózat területei nem helyettesítik
a hazai védett természeti területek rendszerét, hanemazt ki-
egészítik. Továbbá ��. a védett területek, melyek nem tar-
toznak a Natura 2000 területhez, továbbra is védettek ma-
radnak� (www.kvvm.hu).

A káros beavatkozásokkal még kevésbé érintett, vé-
delemre érdemes területek fõként a hegyvidékeken elõ-
forduló erdõségekhez és a vizes élõhelyekhez kötõdnek.
Így a Natura 2000 alapján kijelölt védett területek érte-
lemszerûen a Dunántúli-középhegység területén is
megjelentek, érintve szinte az összes ismert bauxit-
elõfordulást. Úgy gondoljuk, ez � a jelentõs anyagi rá-
fordítással felderített ásványvagyonkészletek esetén �
hátrányos hazánknak,miközben a világmás térségeiben
az ásványkincsek rohamos felértékelõdését tapasz-
taljuk.

Mûvelésbe vonható bauxitterületek értékelése
KIS ISTVÁN okl. bányamérnök, okl. közgazdász, okl. környezetvédelmi szakmérnök, üzemvezetõ (MAL Zrt.

Bauxitbányászati Ágazat, Halimbai Bányaüzem), KÁROLY FERENC okl. bányamérnök, okl. bányaipari gazdasági mérnök,
mûszaki szolgáltatási igazgató (MAL Zrt. Bauxitbányászati Ágazat, Ajka)

A cikk áttekinti a hazai bauxit-elõfordulások értékelésének legfontosabb � nem mûszaki
alapon nyugvó � szempontjait, azok sajátos problémáit, majd ezek alapján vizsgálja a tim-
földgyártás középtávú ellátásához számba vehetõ bauxitterületeket.

http://www.kvvm.hu)


ANatura 2000-es területeken történõ engedélyezési
eljárásokról még kevés tapasztalattal rendelkezünk.
Óbarok I-III. külfejtés esetében a Natura 2000 hálózat
részét képezõ erdõterületen nem engedélyezték a mû-
velést, ezzel mintegy 100 kt bauxit kitermelését nem
tudjuk elvégezni. Azmármost érzékelhetõ, hogy a terü-
letileg illetékes nemzeti park igazgatóságok eltérõ hoz-
záállást tanúsítanak. Közös vonás azonban, hogy ahol
egyéb elutasítás (pl. erdészeti hatósági, lakossági) is
várható, a 275/2004 (X. 8.) Korm. rendeletre, illetve az
ezt követõ közleményre (helyrajzi számok közzététele)
hivatkozva az eljárás elakad.

Érdekes kérdést vet fel Natura 2000-es területeken
a mélymûveléses bányászat. Jól láthatóan a rendelet al-
kotóit, az egyeztetéseken résztvevõ környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági szakembereket és a nemzeti
parkok szakembereit is �váratlanul� érte a viszonylag
csekély felszíni beavatkozással járó felszín alatti bányá-
szat lehetõsége. Általában ezt a fajta a bányászatot nem
ellenzik, ilyenkor ugyanis nincs szó a bányatelekkel
érintett területek teljes kivonásáról. Ugyanakkor nem
megoldott a bánya külszíni létesítményeihez, a meddõ-
elhelyezéshez szükséges terület kivonása, vagy a kiegé-
szítõ kutatófúrások, utak, energia- és vízellátó vonalas
létesítmények kiépítése, hogy csak a sarkalatos vitaté-
mákat említsük.

Ivóvízbázis védõterületével való érintettség

A karsztos környezet vízföldtani sajátossága, hogy a
bauxittelepek alatti fekü jó vízvezetõ és víztározó képes-
ségû mészkõ vagy dolomit. Az 1950-80-as években ez a
vízföldtani adottság meghatározója volt a mélyebb szin-
ti bauxitbányászatnak. Voltak évek, mikor a teljes ba-
uxittermelés 80%-a az eredeti nyugalmi vízszint alól
származott, aktív víznívó süllyesztés mellett. Az 1990-es
évek elején lezajlott Nyirád kontra Hévízi-tó vita után
az aktív víznívó süllyesztés a bauxitbányászat területén
megszûnt. Az ezutánmegnyitott, ill. mégmûködõmély-
mûveléses bányák (Csabpuszta I., Halimba II-III, Fe-
nyõfõ I-II, Bakonyoszlop I-II) passzív vízvédelme a ko-
rábbi volumenhez (200-300 m3/perc) képest elenyészõ,
3-15m3/perc vízkiemelés mellett történt, illetve történik.

Az általánosan elterjedt vélekedéstõl eltérõen jelen-
leg sem tiltja semmilyen jogszabály az aktív víznívó süly-
lyesztés melletti bányászatot. Ennek inkább gazdasági
korlátai vannak (a létesítmények költsége, a nagy volu-
menû vízkiemelés energiaigénye, a magas vízkészlet-
használati díj).

Újfajta alkalmazkodást kíván, hogy a felszíni és a fel-
szín alatti vízbázisok belsõ és külsõ védõövezetében ti-
los a bányászat.Másrészt a felszín alatti vízbázisok �hid-
rogeológiai A védõövezetében� tilos új bányát nyitni, a
meglevõnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a
környezeti hatásvizsgálat eredményétõl függõen meg-
engedhetõ.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz-
ellátást szolgáló vízi-létesítmények védelmérõl szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. § (7) értelmében
�a védõidom, védõterület kijelöléséig az elõzetesen lehatá-

rolt védõidomokra, védõterületekre vonatkozóan a felü-
gyelõségnek e rendelet 10-14. §-aiban foglaltakat kell figye-
lembe vennie. Az elõzetesen lehatárolt védõidomokat, vé-
dõterületeket a vízikönyvben kell nyilvántartani.� Vagyis a
tervezett védõterületeket, védõövezeteket már a ható-
sági megállapítás és az ingatlan-nyilvántartásba történõ
bejegyzés elõtt úgy kell tekinteni, mintha mindezen el-
járásokat lefolytatták volna. Ezzel kapcsolatban Nyirád
térségében, a jelenlegi, de egykor a bauxitbányászat ál-
tal üzemeltetett ivóvízbázis területén szereztünk hasz-
nos tapasztalatokat.

Bányászfejjel persze nehezen érthetõ, hogy egy, az
elmúlt 50-60 éven keresztül mélybányákkal teleszabdalt
bányaterületen, az ott folytatott bányászat �mellékter-
mékeként� létrehozott vízbázis környezetében vajon
miért ne lehetne a ma lényegesen magasabb technikai
színvonalán külfejtéses bányát nyitni.

Ingatlantulajdonosok kontra bányászat

A külfejtésre tervezett elõfordulások esetén az
igénybe venni kívánt magántulajdonú földterületek ko-
rábban nem létezõ problémákat hoztak felszínre. A ter-
mõföldek mezõgazdasági használata és az ásványi
nyersanyagra mint állami tulajdonra irányuló bányásza-
ti jog bár alkotmányosan azonos értékû, a földtörvény
és áttételesen a bányászattal kapcsolatos jogszabályok
szemlélete egyre inkább a földtulajdonos jogát helyezi
elõtérbe. Jól megfigyelhetõ ez a földtani kutatás egyes
fázisainak és a termõföld és az erdõ bányászati célú
igénybevételi eljárásának egyre nehezebbé válásában.

Bányavállalkozók számára kedvezõtlen, de talán
érthetõ, hogy a sok esetben parlagon hagyott földek el-
adási ára jelentõsen megnõ egy tervezett bányászati
hasznosítás terveinek megismerésekor.

A bányászati célú területkivonás korlátai

A bányászati engedélyeztetéssel foglalkozó szakem-
berek körében ismert, hogy a bányászatotmegelõzõen a
földterületet a mezõgazdasági, erdõgazdasági mûvelés-
bõl ki kell vonatni. Külfejtés esetén minden bányászati
tevékenységgel érintett területet, mélymûvelés esetén a
telephelyet (aknaudvart), meddõhányókat, egyéb kül-
színi segédlétesítmények helyét. Erdõterület kivonása
több esetben nem is lehetséges. Az osztatlan, közös
földtulajdonú területek igénybevételének megszerzése
pedig igazi jogi �rémálom� a földtulajdonosok fel-
kutatása és eltérõ hozzáállása miatt.

A lakosság, ill. az önkormányzatok szerepe

Az engedélyeztetési eljárások talán legkritikusabb
pontja az önkormányzati hozzájárulások megszerzése.
Míg a többi közremûködõ szakhatóság általában szak-
mai szempontok alapján mérlegel, lehetõvé téve a bá-
nyavállalkozóval történõ tényleges szakmai egyeztetést,
véleménycserét, addig az önkormányzatokat más szem-
pontok vezérlik, a bányanyitáshoz való hozzáállásuk
több esetben a már korábbról meglévõ önkormányza-
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ton belüli ellentétek mentén válik helyi �politikai� kér-
déssé.

Általánosságbanmegállapítható, hogy új bányatelek
fektetésére ott van nagyobb esélyünk, ahol a bányászat-
nak � akár bauxit-, akár más bányászatnak � hagyomá-
nya, múltja van. Ott mind a lakosság, mind a település
vezetõi belátják az ipari tevékenység szükségességét, a
bányászati foglalkoztatás elõnyeit. Sokat segít, hogy
nem hallomásból, hanem saját tapasztalatuk alapján
tudják megítélni a bányászat közösségükre, környeze-
tükre gyakorolt várható, sokszor kedvezõ hatását.

Az eddigi egyetlen sikertelen bányanyitási eljárá-
sunkban Szár település (Fejér megye) területén a mai
napig sem sikerült az elõírt engedélyeket beszereznünk.
A helyi jelentõségû természetvédelmi terület létesítésével
helyi rendeletben rögzítették: ��új bányatelek létesítése
a természetvédelmi területen és határától számított
1 km-es vonzáskörzetben csak a természetvédelmi ható-
ság hozzájárulása esetén lehetséges.� A helyi természet-
védelmi hatóság, a jegyzõ pedig ehhez nem adott hozzá-
járulást.

Az utóbbi években nehézségek merültek fel a kiter-
melt ásványi nyersanyag célállomásra szállításával kap-
csolatosan is. Bár a kitermelt bauxitot a bányák közelé-
ben lévõ vasúti rakodóktól vasúton szállítjuk a timföld-
gyár �kapujáig�, de nincs mindenütt vasút, ill. a rakodó-
ig is el kell jutni.Már a környezetvédelmi hatástanulmá-
nyok készítésekor jelentkezik, hogy az utóbbi években
robbanásszerûenmegnövekedett közúti jármûforgalom
következtében a belterületekre (védendõ létesítmé-
nyekre) vonatkozó terhelési értékek már a bányászati
célú szállítás megkezdése elõtt a 8/2002. KöM-EüM
rendeletben elõírt határérték felettiek. Emellett közis-
mert közutaink rossz állapota, így nem lehet csodálkoz-
ni azon, hogy az érintett szakhatóságok, de fõleg a helyi
önkormányzatok és a közútkezelõk nem, vagy csak ko-
moly korlátozásokkal engedik a településükön keresz-
tül történõ átszállítást. Az ország több településén a he-
lyi lakosság az utak romló állapota és a teherforgalom
növekedésemiatt hamarosan tûrõképességének határá-
hoz ér, ami az engedélyköteles hazai bányászatot kriti-
kus helyzetbe hozhatja.

Régészeti lelõhellyel való érintettség

Az utóbbi évek jogszabályi változásai következtében
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáit
is bevonták az engedélyezési eljárásba, új bánya esetén
�örökségvédelmi hatástanulmányt� kell benyújtani. Az
ismert régészeti lelõhelyekre védõpillért kell kijelölni, a
bányamûveletek során feltárt leletekrõl pedig értesíteni
kell a Hivatalt. Amennyiben a megkeresésre a Hivatal
régészeti feltárást ír elõ, úgy a beruházónak a területileg
illetékes megyei múzeummal kell a kapcsolatot felven-
nie. Kedvezõbb esetben a bányavállalkozó költségére
elvégzik a terület régészeti feltárását, ezután folytatható
bányászati tevékenység. Bizonyos esetekben a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal nem engedi a lelõhely boly-
gatását, feltárását, megakadályozva ezáltal az ásványva-
gyonhoz való hozzáférést.

A lakott települések közelében a termelésbõl kivont
területeken (telephely, elkerülõút, külfejtéssel érintett
terület) a bauxitbányászat során is kerültek már elõ
leletek, pl. bronzkori település Bakonyoszlopon.

Humán erõforrások

A szénbányászat 1995-2004 közötti hazai visszafej-
lesztése többmódon is érintette a bauxitbányászat szak-
ember-ellátottságát. Pozitív hatásként jelentkezett,
hogy a mûködõ bányáink (Halimba, Bakonyoszlop-
Dudar) közelében megszüntetett ajkai, balinkai, dudari
területekrõl jelentõs számú,magas szakképzettséggel és
gyakorlattal rendelkezõmunkaerõ szabadult fel. A több
száz érdeklõdõnek azonban csak töredékét tudta alkal-
mazni a bauxitbányászat, igaz, ez is jelentõs létszámot
képvisel. Jelenleg pl. a Halimbai Bányaüzem fizikai és
szellemi állományának is mintegy 30%-a szénbányásza-
ti múltra tekint vissza. A korkedvezményes nyugdíjba
vonulás lehetõségével társasági szinten, évenként azóta
is 20-30 fõ szakképzett vájár, illetve csillés él.

A szakember-ellátottságunkat negatívan érinti, hogy
a bányászatban foglalkoztatott szakemberek középszin-
tû és szakmunkás képzése Magyarországon gyakorlati-
lag megszûnt. Jelenleg már csak nehezen találunk bá-
nyabeli gyakorlattal rendelkezõ villamos és bányász fe-
lügyeleti feladatokkal megbízható személyeket. A ko-
rábban szénbányászatban dolgozó, de idõvel más ipari
területen elhelyezkedett szakemberek visszacsábítása is
egyre nehezebb. Ezért amikor azt vizsgáljuk, hogy egy
adott mélymûveléses lelõhely feltárható-e, a megvaló-
síthatósági vizsgálatnak egyre komolyabban kell foglal-
kozni a humán erõforrás kérdéseivel. Talán mi is ilyen-
kor döbbenünk rá, hogy a megkutatott ásványvagyon
mellett a hazai bauxitbányászat másik legnagyobb erõ-
forrása a még meglévõ szakmai kultúra.

Stratégiánk elkészítésekor tehát az egyik legfonto-
sabb feladat a megmaradt mintegy 400 fõs emberi erõ-
forrással való optimális gazdálkodás. A bányaterületek
késõbbi bemutatásánál ezértminden esetben kitérünk a
terület szakember-ellátottsági helyzetére, lehetõségeire.

A fent felsoroltak jól tükrözik, milyen sok, nem iga-
zán mûszaki szempont befolyásolja a termelési kapaci-
tás fenntarthatóságát.

Az olvasóban talán hiányérzetként jelentkezhet az
egyéb olyan jogszabályi változások meg nem említése,
mint pl. a környezetvédelem, munkavédelem szigorodó
elõírásai. Ezek tényleg jelentõs hatással vannak bányá-
szati tevékenységünkre, azonban az ipari vállalkozások
majd mindegyikét érintik, így nem bányászati sajátos-
ság. Tudomásul kell vennünk azt, hogy a mindnyájunk-
ban erõsödõ környezeti és ergonómiai tudatosságnakmeg
kell felelni. Eztmagasabb szakmai képzettséggel, újmû-
szakimegoldásokkal tudjuk elérni, még ha ez a korábbi-
nál nagyobb anyagi ráfordításokat is igényel.

A számításba vett területek

A következõkben röviden bemutatjuk azokat a ba-
uxit-elõfordulásainkat, amelyekre középtávú bányásza-
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tunk során számítunk, és kitermelésük a jelenlegi isme-
reteink szerint nincs ellentmondásban a fent felsorolt
kritériumokkal.

Halimbai medence

A jelenleg mûvelt hazai elõfordulásaink közül a ha-
limbai a legjelentõsebb, ez volt egykor Közép-Európa
legnagyobb összefüggõ bauxittelepe, az elsõ kibúvásait
már 1908-ban megtalálták. A 2001-2002-es években
épített Halimba II/DNy bánya már a negyedik és egy-
ben utolsó mélymûvelés a bauxittelepen. Ércvagyona
várhatóan 2010-ig tudja az ajkai timföldgyárat ellátni
300 kt/éves kapacitás mellett, 260 fõ foglalkoztatásával.

Az elõfordulás eredetileg mintegy 25 Mt ipari va-
gyonnal rendelkezett. Iparszerû mûvelését az 50-es
években kezdték meg. A telep ércvagyonának kiterme-
lésére korábban telepített bányák (Cseres, Halimba-II.,
Halimba-III.) passzív vízvédelem mellett üzemeltek, a
jelenleg bányánál (Halimba-II/DNy) �vegyes� vízmen-
tesítést alkalmazunk. A 2003-ban bezárt Halimba-III.
bánya légaknáját átalakítottuk vízaknává, melybõl átla-
gosan 7m3/p vizet emelünk ki. Ezzel a halimbai meden-
ce karsztvízszintjét a térségre jellemzõ+145-ös szint he-
lyett a +45-ös szinten tartjuk, melynek hatására az új
bányában eddig maximum 2,0 m3/p vízemelésre kény-
szerültünk. Mindez a termelõ munkahelyek munkakö-
rülményeinek javulását, és ezzel összhangban a teljesít-
mények növekedését hozta magával, aminek jelentõs
gazdasági elõnyei vannak. A vízaknából kiemelt víz
nagy része az ajkai timföldgyár ipari vízellátását bizto-
sítja.

Bakonyoszlop, Dudar térsége

Az elõfordulást az 1960-as évek óta ismerjük. A 90-
es évek végén több külfejtés, majd 2004-2006-ban egy
kisebb mélybánya üzemelt a területen. Jelenleg egy
mintegy 900 kt-ás összvagyonú lencsecsoport mélymû-
veléses beruházását végezzük. A 140 kt-ás maximális
kapacitásra tervezett bánya jelenleg 120 fõt foglalkoz-
tat. A létszám kismértékû emelésével az ajkai timföld-
gyár biztos ellátója lesz a továbbiakban.

A területenmégmintegy 2,5 Mt összvagyonú, jó mi-
nõségû érccel rendelkezõ telepcsoport meglétérõl van
információnk. A telepek közül � eltérõen a jelenlegmû-
veltektõl � több is kevéssel a nyugalmi karsztvízszint
alatt helyezkedik el. A korábban elvégzett hidrogeoló-
giai vizsgálatok szerint azonban passzív vízvédelemmel-
lett ezek a telepek is gazdaságosan kitermelhetõk. Du-
dar község környezetében, a fent említett telepcsoport
D-i folytatásában, kiemelt tektonikai helyzetben továb-
bi, kisméretû és alacsony megkutatottságú bauxittele-
pek találhatók. Ezeknek a magasan karsztvízszint felett
települõ bauxitlencséknek további kutatása szükséges.
Mivel a terület Natura 2000-es védelem alatt áll, továb-
bi kutatásuk és esetleges termelésbe vonásuk jelenleg
nem tisztázott. Ezen a vidéken a bányászat több évtize-
des múltra tekint vissza (dudari szénbányászat), ezért
várhatóan a helyi lakosság nem utasít el egy bányabõví-
tést, bányanyitást. Ugyanakkor a jelenleg még meglévõ

szakmai háttér alapot adhat középtávú termelési terve-
inkhez.

Bakonyjákó, Németbánya térsége

A terület bauxitlencséi az 1950-es években váltak is-
mertté. Kiváló ércminõség miatt a Bakonyban folytatott
bauxitbányászat egyik alappillére volt.A területen 2004-
ig csak külfejtéses termelés történt. Az egyre nagyobb
mélység felé haladó kitermelés � növekvõ fajlagos leta-
karítás, illetve az egyre magasabb rézsûk állékonysági
problémái � már korábban is felvetette a technológia-
váltás szükségességét. A területen lévõ mégmintegy 0,8
Mt-ás kiváló minõségû bauxitvagyon kitermelése már
mélymûveléssel tervezhetõ.

Az elõfordulás különlegessége, és egyben nehézsége
is, hogy a 30-50 kt-ás telepek meredek fekü falak közé
szorított töbörsorokban helyezkednek el, egymástól
akár több száz méterre, ami mind a feltárás, mind a ter-
melés során új megoldásokat kíván. A mély töbrökben
elhelyezkedõ, gyakran 20-30 m vastagságú bauxit mély-
mûveléses kitermelésére még nincs gyakorlati tapaszta-
latunk. Bizonytalanságot okoz, hogy a kis felületi meg-
nyitások miatt nem tudjuk egyértelmûen prognosztizál-
ni a közvetlen fedõ (márga, agyagmárga, homokosmár-
ga, agyagos homok) viselkedését. Ez a második és har-
madik szelet mûvelésekor okozhat nehézségeket.

A meglevõ bányatelken belül tervezett termelési ka-
pacitás 90 kt/év, mintegy 120 fõ foglalkoztatásával, je-
lenleg az elsõ lencsecsoport technológia-váltás miatti
környezetvédelmi engedélyezési eljárása folyik.

A térségben a bányászatot nem kifogásolják, a bá-
nya megnyitása a Halimba-térségi kitermelés csökkené-
sével felszabaduló fizikai és mûszaki szakemberek át-
csoportosításával valósítható meg.

Gerecse és Vértes hegység

Ezeket a bauxit-elõfordulásokat már a II. világhábo-
rú elõtt is ismerték, sõt Óbarok-Vázsonypuszta térségé-
ben külszíni bánya is mûködött. A háború után megin-
dult intenzív kutatás jelentõs vagyonú bauxittelepeket
tárt fel Óbarok � Szár � Nagyegyháza térségében.

Társaságunk az 1990-es években több külfejtést nyi-
tott a területen. Jelenleg azÓbarok I-III. telep feltárása
folyik. Óbarok térségében további külfejtések, illetve
mélyebb szinten elhelyezkedõ, sekélymélymûvelésre al-
kalmas telepek feltárását vizsgáljuk. Összvagyonuk
mintegy 0,6 Mt. A térségben folyó további bányászatot
az önkormányzatok hozzáállása alapjaiban befolyásolja,
elég csak a szomszédos szári önkormányzat területén lé-
võ, további mintegy 1,0 Mt-ás, megkutatott bauxit elõ-
fordulás már említett sorsára utalni.

Vizsgáljuk továbbá a Tatabányai Szénbányák által
korábban mûvelt Nagyegyháza�Csordakút-i széntele-
pek közelében elõforduló, bányászattal még nem érin-
tett bauxittelepek kérdéskörét is. A folyamatosan emel-
kedõ karsztvízszint közelében elhelyezkedõ mintegy 1,2
Mt bauxitvagyon feltárásának szükségességét a hazai
bauxitigény hosszabb távú alakulása fogja eldönteni.
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Szõc � Határvölgy

A halimbai bauxitteleptõl délre, önálló telepcso-
portként ismert a Szõc-Határvölgy-i bauxit-elõfordulás.
A kitermelést (külfejtés, mélymûvelés) külföldi és hazai
irányítással már itt is megkezdték a II. világháború elõtt.
Az intenzív idõszak az 1960-70-es években folyt, hat ki-
sebb, önálló bánya megnyitásával. A telepek közepes
minõsége miatt inkább kiegészítõ termelõ helyként
funkcionált a tömegtermelõ nyirádi és halimbai bányák
fénykorában. A mélymûveléses bányászat a 80-as évek
elején fejezõdött be, de már akkor ismert volt a 350
kt-ás, kis mélységben található, Nyíreskút IV./b nevû ba-
uxittelep. A tervezett bánya a karsztvízszint feletti hely-
zetével és a várható igen kedvezõmûvelési körülménye-
ivel perspektivikus, mintegy 100 kt/év kapacitás mellett.
Megfelelõ kutatással a környezetében további ércva-
gyon megismerésére van reális esély.

A Halimba-II/DNy befejezése után a már említett
Németbánya-Iharkút telepcsoport mellett ez az elõfor-
dulás biztosíthatja a területen kialakult, nagy értéket
képviselõ szakmai kultúra továbbélését.

Bakonyszentlászló � Fenyõfõ térsége

A fenyõfõi elõforduláson 1959-ben kezdõdtek meg
a szervezett kutatások, és egészen a 80-as évekig folytak,
bár a területrõl Aknaszlatinai György Albert már 1923-
ban említést tett a Bányászati és Kohászati Lapokban.

Bakonyszentlászló közigazgatási területén több kül-
fejtés mellett két nagyobb és két kisebb, egyvágatos fel-
tárású mélymûveléses bánya is nyílt a késõbbiekben.
2004-ben amegjelenõ import beszállítások illetve a gaz-
daságosabbnak ítélt bakonyoszlopi elõfordulás megnyi-
tása miatt a Fenyõfõ II/2-es bányában újabb, mintegy
1,5 M tonnás összvagyonú lencsék feltárása már nem
történt meg.

Fenyõfõ közigazgatási területén ismert még mintegy
0,7 Mt, külfejtéssel illetve mélymûveléssel kitermelhetõ
jó minõségû bauxitvagyon, azonban az önkormányzat
ellenérzései miatt kérdéses az engedélyekmegszerezhe-
tõsége.

Régi mélymûvelések felülvizsgálata

Az 1990-es évek elején dr. Bárdossy György akadé-
mikus (korábban a bauxitkutató vállalat geológusa,
majd a MAT fõgeológusa) és dr. Pataki Attila, a bauxit-
bánya akkori fõgeológusa (ma aGeoász Kft. ügyvezetõ-
je) az 1938-1956 között mélymûveléssel feltárt bauxit-
lencsék újraértékelésére tettek javaslatot. Figyelembe
véve, hogy 1938 és 1956 között a mélymûvelések
többségében kézi jövesztéssel és rakodással termeltek,
és csak az elõfordulások legjobb minõségû részeit,
jelentõs bent maradt teleprészekre lehetett számítani.

Az 50-es években Szõc és Taliándörögd községek
közelében mûvelt Szárhegy és Dorottya nevû telepeket
a Bauxitkutató Vállalat irányításával újrakutatták a 90-
es évek elején. A fúrások a várt eredményt hozták:
vágatokkal, üregekkel, sok esetben omladékkal tagolt
bauxittestet harántoltak, és jól felismerhetõek voltak a

fejtések és fõfeltárások pillérei. Bár a külfejtéssel való
�újra-bányászat� megkezdése elõtt komoly szakmai vita
alakult ki a telep lemûvelhetõségérõl, a várható hígulás
mértékérõl, amûvelés az optimisták reményeit igazolta,
mintegy 300 kt jó minõségû ércet sikerült kitermelni.

A kísérlet sikerén felbuzdulva a többi hasonló �elõ-
életû� telep újraértékelését is megkezdtük. A Nyirád-
Deáki-hegy területén korábban mûvelt Edgár, Arnold,
Sándor, Károly, Ferenc, Gyula, Táncsics I. és II. nevû
telepek, illetve a szõci Szárhegy III. lencsék kecsegtet-
tek sikerrel. Az elsõ négy telepnél külszíni kibúvásokból
induló külfejtések után föld alatti mûvelés történt. A
másik ötnél már csak mélymûvelés volt. A mélyfúrásos
kutatás során szinte mindegyik telepnél találtunk vága-
tokat, meddõvel keveredett omlásokat, tömedékelése-
ket, üregeket, de érintetlen teleprészeket is.

2006 õszéig az Edgár és a Sándor telep került meg-
nyitásra, ígymár két nyirádi lencsérõl is sikerült kedvezõ
tapasztalatot szereznünk.

Általánosságban elmondható, hogy a telepek minõ-
ségi változékonysága, az akkori timföldgyártás 10 mo-
dul feletti (Al2O3/SiO2 > 10) igénye nem tett lehetõvé a
mai értelemben vett tömegtermelõ bányamûvelést. A
kialakított bányákról ránk maradt � sajnos kisszámú �
térképi dokumentáció, de a ténylegesen megismert
helyzet is azt mutatja, hogy a változékony minõség mel-
lett amûvelést sokmûszaki nehézség is akadályozta. Jól
felismerhetõ, hogy amennyiben a föld alatt elvégzett ku-
tatás a vágat felett jóminõségû ércet (felsõ szeletet)mu-
tatott ki, a már kihajtott vágatokat meddõs anyaggal
(agyag, nem ipari bauxit) visszatömedékelték.Más eset-
ben omlasztással vagy anélkül sorsukra hagyták a vága-
tokat. Alsó szelet megjelenésekor új feltárást alakítot-
tak ki, de � ahogy azt a telep megnyitása után tapasztal-
tuk � a karsztos dolomit fekü kiemelkedéseit már nem
harántolták át, emiatt több jó minõségû, érintetlen te-
leprészt találtunk. Anapjainkban végzett külfejtéses fel-
tárással a korábbi fõfeltáró bányatérségek és a fejtési
vágatok pilléreiben, illetve a szállítási technológia miatt
kényszerûen visszahagyott mélyebb szinti teleprészek
ércvagyonát tudjuk kitermelni. A hígulás értelemszerû-
enmagasabb, mint a bányászattal érintetlen telepeknél,
de ezt az érc kiváló minõsége elviseli.

A régi mélymûvelések felülvizsgálatát folytatni kí-
vánjuk. A Táncsics I. telepnél már környezetvédelmi
engedéllyel és bányatelekkel rendelkezünk, ez mintegy
130 kt érccel rendelkezik. A többi telepnél jelenleg in-
dítjuk az eljárást. Az engedélyeztetés és mûvelés során
kiemelten figyelni kell a közeli nyirádi vízbázis védelmé-
re. A régi bányák ismételt megnyitásakor azonban eltá-
volítjuk a korábbi bányászat során esetleg visszamaradt
anyagokat, szennyezést is, ezáltal az ivóvízbázis védel-
mét elõsegítjük.

Összefoglalás

A fenti vizsgálatok végeredményeképpen az alábbi
termelésbe vonható elõfordulásokat vehetjük közvetle-
nül számításba (1. táblázat).
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Összességében elmondható, hogy sikeres engedé-
lyeztetési eljárások után ahazai bauxitbányászat az ajkai
timföldgyár középtávú igényeit ki tudja elégíteni a jelen-
leg megismert, és részben feltárt készletekbõl. A 2010
utáni alapanyag-ellátás biztonsága azonban a kutatások
folytatását kívánja meg. Ezzel nemcsak a feltárni kívánt
telepeket ismerjük meg, hanem lehetõséget kapunk a
telepen belüli minõség szerinti szelekcióra is.
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Elõfordulás Közigazgatási Kitermelhetõ Minõség
terület vagyon (kt) (modulus)

Bakonyoszlop térsége Bakonyoszlop,
Csesznek, Dudar

2 500 7,8

Németbánya I-IX.
telepek

Németbánya 300 9,9

Németbánya déli
kis lencsék

Németbánya 200 7,9

Nyirád felhagyott bányák Nyirád 500 8,5
Nyireskút IV/B Szõc, Taliándörögd 300 7,5
Óbarok-Vázsonypuszta Óbarok 195 6,0
Sármás Bakonyjákó 250 14,0
Gerecse, Vértes Óbarok, Nagyegyháza ~ 1800 7,2
Táncsics Nyirád 130 8,8

1. táblázat: Elsõdlegesen termelésbe vonható elõfordulások

KIS ISTVÁN okl. bányamérnök (NME Miskolc, 1988), okl. közgazdász (Zalaegerszeg, 1998), okl. környezetvédelmi
szakmérnök (Veszprém, 2005) 1988-92-ig a Bakonyi Bauxitbánya Kft. nyirádi, majd csabpusztai bányaüzemében dolgo-
zott különbözõ termelésirányítói munkakörben, majd 1994-ig felelõs mûszaki vezetõ helyettesként. 1995-tõl a halimbai
bányaüzemben termelési körletvezetõként, majd késõbb felelõs mûszaki vezetõ helyettesként dolgozott. Másfél évig a
vállalat kontrolling osztályán dolgozott, 2001-tõl ismét Halimba Bányaüzemben felelõs mûszaki vezetõ, üzemvezetõ.
Robbantásvezetõi, bányászati tervezõi és szakértõi, környezetvédelmi szakértõi jogosultságokkal rendelkezik. Az
OMBKE és a Mérnöki Kamara tagja, több helyi elõadás szerzõje és elõadója.

KÁROLY FERENC okl. bányamérnök (NME Miskolc, 1980), okl. bányaipari gazdasági mérnök (NME Miskolc, 1989)
1980-87 között az ajkai szénbányászatban és az úrkúti mangánércbányászatban közvetlen termelésirányító munkakörö-
ket töltött be. 1987-1996 között a veszprémi Kerületi Bányamûszaki Felügyelõségén (1993-tól veszprémi Bányakapitány-
ság) dolgozott. 1996-tól a Bakonyi Bauxitbánya Kft.-nél fõelõadó, vállalati robbantásvezetõ, 1998-2002 között osztályve-
zetõ, 2002-2005 között mûszaki igazgató, 2005-tõl a MAL Zrt. Bauxitbányászati Ágazat mûszaki szolgáltatási igazgató-
ja. Robbantásvezetõi, bányászati tervezõi és szakértõi, hites bányamérõi, földtani szakértõi és igazságügyi szakértõi ké-
pesítésekkel rendelkezik. AzOMBKE és aMérnöki Kamara tagja, 2004 óta azOMBKE tapolcai szervezet titkára. Szak-
mai lapokban több cikke és tudósítása jelent meg.

Helyreigazítások
A 2006/5. lapszámunkban sajnálatos módon több hibát is vétettünk:
A �Bányavizek genetikai vizsgálata aMárkushegyi Bányaüzemben� c. cikkben (szerzõk Bariczáné Szabó Szilvia,

Németh László) a 11. oldalon a 7. a ábra aláírása helytelenül Eocén feküoldali rétegvíz (átlagos), a helyes
ábraaláírás: Kréta rétegvíz (átlagos).

Az aranyoklevéllel kitüntetett Jobb József okl. földmérõmérnök tagtársunk életútjának rövid ismertetésébe
(54. oldal) több hiba is csúszott:

azMP-65 programozható számológép típusjele helyesen HP-65
a Térképészet Kiváló Dolgozója nem oklevél, hanemMÉMminiszteri kitüntetés
tagtársunk nemMunka Érdemrendet, hanemMunka Érdemérmet kapott
a Bányászati Szolgálati Érdemrend neve helyesen Érdemérem
Tisztelt Szerzõinktõl, kitüntetett Tagtársunktól és Olvasóinktól ezúton kérünk elnézést!

Podányi Tibor felelõs szerkesztõ


