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A dátumok 
tájékoztató jellegűek! 
A két terepgyakorlat 
(TGF, TEF) 
időpontjától függően 
kerülnek megtartásra a 
gyakorlatok! Ezen 
változásokról az órákon 
adunk tájékoztatást!



A GYAKORLAT KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Hiányzás: a TVSZ szerint
Késés: max. 10. perc, ezen túlmenően az adott óra hiányzásnak 

minősül.
A gyakorlati munka értékelése
A) a zárthelyi dolgozat érdemjegye
B) önálló, dokumentált kutatási feladat elkészítése

+) Megfelelő színvonalú terepgyakorlati jegyzőkönyv elkészítése (és 
háromfokozatú értékelése az ETR-ben)

Zárthelyi dolgozat: a gyakorlati órák anyagaiból a félév végén 
kötelezően.                        

Értékelése öt fokozatú (1-5) skálán történik.
Elégtelen (1) érdemjegy következménye: gyakorlati utóvizsga a félév 

végén!
Az igazolatlan hiányzás automatikus utóvizsgázást von maga után!



Önálló, dokumentált kutatási feladat: az előre kijelölt listából 
választott konkrét témáról (!) 4-5 oldal szöveges terjedelmű
összefoglaló elkészítése. 

Értékelése szintén öt fokozatú skálán történik és a zárthelyi dolgozat 
érdemjegyét módosíthatja.

A feladat tartalma (!):
1. A választott téma kibővített, részletes, jól tagolt (számozott) 

vázlatának elkészítése (1 oldal)
2. A fellelt dokumentumok (könyvek, tanulmányok, periodikák cikkei)

alapján készült tételes és szabatos irodalomjegyzék (min. 10 tétel)
Formai követelmények: 

- könyv esetében: szerző (megjelenés éve): cím.
Kiadó. kiadás helye, pp.: oldalszám –tól –ig
pl: Perczel Gy. (szerk.) (2003): Magyarország társadalmi-gazdasági 

földrajza, ELTE Eötvös Kiadó. Budapest, pp. 37-66.
- cikk esetében: szerző (megjelenés éve): cím.
folyóirat megnevezése. x. évfolyam x. szám, pp. oldalszám –tól –ig
pl: Volter E. (2004): Perczel György (szerk): Magyarország társadalmi-

gazdasági földrajza. Comitatus. XIV. évfolyam 5.szám, pp. 61-62.



3. Szakfolyóiratban megjelent cikk, vagy a témához fellelt konkrét 
szakkönyv fejezetének (min. 20 oldal, a Tankönyv nem választható) 
rövid értékelő (saját szempontok szerinti!) bemutatása (2-3 oldal) Az 
értékelő bemutatás elkészítése előtt kötelező a gyakorlatvezetőkkel 
történő egyeztetés! A cikk mellékletben szerepeljen fénymásolva!

A dokumentum külön címlappal, oldalszámozással, 12-es betűtípussal, 
1,5-es sorközzel, 2,5-ös margóval szerkesztendő. Nyomtatva kérjük 
leadni! 

A dokumentum leadási határideje: 2007. április 16. 12 h. 



Forrás: KSH Iparstatisztikai évkönyv, 2002



Forrás: KSH Iparstatisztikai évkönyv, 2002



Ágazat Ágazat 

kódja megnevezése kódja megnevezése
10 Szénbányászat, tőzegkitermelés DF okszgyártás, kőolaj-feldolgozás, nukleáris fűtőanyag gyártás
11 Kőolaj-, földgázkitermelés, -szolgáltatás DG Vegyi anyag, termék gyártása
12 Urán-, tóriumérc-bányászat DH Gumi-, műanyag termék gyártása
13 Fémtartalmú érc bányászata DI Egyéb nemfém ásványi termék gyártása
14 Egyéb bányászat DJ Fém alapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása
C Bányászat DK Gép, berendezés gyártása

DA Élelmiszer, ital, dohány gyártása DL Villamos gép, műszer gyártása
DB Textília, textiláru gyártása DM Járműgyártás
DC Bőrtermék, lábbeli gyártása DN Máshova nem sorolt feldolgozóipar
DD Fafeldolgozás D Feldolgozóipar
DE Papírgyártás, kiadói, nyomdai tevékenység E Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

C,D,E         IPAR

Az ipar fő al-és szakágazatai



Kitermelhető 
műrevaló ipari 

vagyon 

Ellátottság az ipari vagyon 
alapján**

Ásványi összesen* (év) Reménybeli 
nyersanyag (1000 kt) vagyon***

(1000 kt)
Ásványbányászati 
     nyersanyagok

Cementipari nyersanyagok 1 260,00 >100 3 021
Építő- és díszkőipari 
     nyersanyagok
Homok-, kavicsipari 
     nyersanyagok
Finom- és durvakerámia-
ipari nyersanyagok

962,4 >100 5 872

* A kitermelhető
vagyonnak az a műszaki-
gazdasági paraméterekkel
meghatározott része,
amelynek kibányászása
gazdaságos. Általában ez
a kategória minden
tervezési és gyakorlati
tevékenység alapja.

** Viszonyszám,
amely jelzi, hogy az
adott időpontban
megvalósuló 
igénybevétel mellett a
készlet hány évig
fedezi a
szükségleteket.

*** Földtani meggondolások
alapján a nyersanyagtelepek
még felkutatható, becsült
ásványi 
nyersanyagmennyisége. A
távlati fejlesztési koncepciók
kidolgozásánál, valamint az
elő- és felderítő kutatások
eldöntésénél alkalmazott
kategória.

Forrás: Magyar Geológiai
Szolgálat

2 432,50 >100 2 361

Az ásványvagyon néhány jellemző adata Magyarországon (2000)

1 129,20 >100 166

1 956,10 >100 2 670



Forrás: Magyar 
Geológiai Szolgálat



Alginit
http://www.sarkozybio.hu/tapanyagutanpotlas/alginit.htm
Mi az alginit? 
Az alginit fosszilis alga biomasszából, elmállott bazalttufából és mészből álló nagy szervesanyag
tartalmú talajjavító ásványi anyag, mely 3-4 millió évvel ezelőtt keletkezett egykori vulkáni 
krátereket kitöltő tavakban. Természetes eredetű, magas humusz-, mész- és agyag-
(montmorillonit) tartalmú, laza földszerű anyag, mely gazdag mikro- és makroelemekben. Kiváló, 
komplex hatású talajjavító és növényvédő anyag. A forgalomba hozatali engedély mellett az alginit
rendelkezik a „biogazdaságban is ajánlott” minősítő tanúsítvánnyal. Az adott összetételben a 
világon csak a Kárpát-medencében található és csak Magyarországon, Pulán és Gércén
bányászott talajjavító, talaj- és növénykondícionáló anyag immár 23 éve bizonyítja különlegesen 
kedvező hatását. 

Az alginit felfedezése
A Magyar Állami Földtani Intézet geológusai 1973-ban fedezték fel az ország első alginittelepét. A 
Balaton-felvidéken végzett földtani térképezési program keretében a Solti Gábor által végzett 
kutatási területen Pula község határában egy egykori vulkáni kráterben addig Magyarországon 
nem ismert, algák maradványaiból álló különleges kőzetet fedeztek fel. A felfedezést követő, 
tudományosan megalapozott földtani kutatások még további három helyen, Gércén,
Egyházaskeszőn és Várkeszőn is újabb alginittelepek felfedezését eredményezték. A 
Magyarországon eddig felfedezett alginitvagyon a Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ) 
ásványvagyon nyilvántartása alapján 2005.01.01-i állapot szerint az összes földtani készlet 120,04 
millió tonna, míg a kitermelhető (ipari) vagyon 89,66 millió tonna. Az alginitvagyon
nemzetgazdasági értékét ekkor 49,4 Mrd Ft-nak adta meg a Magyar Geológiai Szolgálat. Az éves 
termelés nem éri el a tízezer tonnát, melyet a két külfejtési bányából, Pulán és Gércén termelik ki.



Termelés 
2004-ben 

Realizált 
NGE 

Földtani vagyon 
2005.I.1. 

Ipari vagyon 
2005.I.1. 

Ellátottság
2005.I.1. 

Mt Mrd Ft Mt Mt év 
Kőolaj 1,1 40,14 221 19,6 18
Földgáz 3,2 67,3 173,7 67,1 20
Szén-dioxid gáz 0,1 0,03 46,4 30,8 >100 
Feketekőszén 0,3 0,06 1 596,60 198,8 >100 
Barnakőszén 2,5 1,29 3 203,30 170,3 68
Lignit (külfejtéses) 8,5 4,42 5 803,10 2 933,40 >100 
Uránérc - - 26,8 - - 
Bauxit 0,6 0,59 129 39,1 65
Ólom-cinkérc - - 90,8 - - 
Rézérc - - 781,2 0,01 - 
Nemesfémércek - - 36,6 1,05 - 
Mangánérc 0,05 0,03 79,8 2,51 50
Ásványbányászati 
nyersanyagok 2,9 2,64 3 207,20 1 070,80 >100 
Cementipari 
nyersanyagok 5,4 1,67 2 718,50 1 174,50 >100 
Építő–díszítőkőipa
ri nyersanyagok 13 5,91 3 840,50 2 113,20 >100 
Homok és kavics 46,4 8,6 6 718,80 4 003,10 86
Kerámiaipari 
nyersanyagok 5,9 1,89 1 789,50 1 001,50 >100 
Tőzeg, lápföld, 
lápimész 0,1 0,09 182,2 110,5 >100 
Magyarország 
összesen 90 134,66 30 645,00 12 936,30 - 

Magyarország ásványi nyersanyagvagyona 2004-2005

Termelési és készletadatok millió tonnában, 1000 m3 gáz = 1 tonna. Realizált NGE (Nominál 
Gazda-sági Eredmény): az évi termelés mennyisége szorozva a fajlagos árbevétel (költséghatár) és 

a fajlagos ráfordítás (reálköltség) különbségével milliárd Ft-ban. E

Forrás: Magyar 
Geológiai Szolgálat



Forrás: Magyar 
Geológiai Szolgálat



Forrás: Magyar 
Geológiai Szolgálat



Forrás: Magyar 
Geológiai Szolgálat



Forrás: Mészáros Ernő és Schweitzer Ferenc (szerk. 2002): Magyar 
Tudománytár 1. kötet, Föld, víz, levegő, MTA – Kossuth Kiadó, Bp.



Forrás: Mészáros Ernő és Schweitzer Ferenc (szerk. 2002): Magyar 
Tudománytár 1. kötet, Föld, víz, levegő, MTA – Kossuth Kiadó, Bp.



Forrás: Mészáros Ernő és Schweitzer Ferenc (szerk. 2002): Magyar 
Tudománytár 1. kötet, Föld, víz, levegő, MTA – Kossuth Kiadó, Bp.



Forrás: Magyarország Nemzeti Atlasza



Építőipari ásványi nyersanyagok termelése*
(millió tonnában)

Megnevezés 1986 1990 2000

Cement- és mészipari 
nyersanyagok

8,2 7,8 5,8

Építő- és díszítőkőipari
nyersanyagok

9,1 6,4 8,0

Homok- és kavicsipari 
nyersanyagok

32,5 27,8 22,6

Finom- és durvakerámia-ipari 
nyersanyagok

6,3 5,8 4,2

Összesen 56,1 47,8 40,6

Forrás: Perczel Gy.: Mo. társadalmi-gazdasági földrajza



Forrás: Magyarország Atlasza, Cartographia 1997.



Építőanyagipar – Egyéb nemfém ásványi termék gyártása
cement: szürke, fehér, sárgás színű porrá őrölt hidraulikus 
kötőanyag
- Vízzel péppé keverve víz alatt is megköt, megszilárdul és a hozzákevert 
adalékanyagot (homok, kavics, zúzalék) vízben is oldhatatlanul 
összeragasztja.
- Alapanyaga és vegyi összetétele szerint lehet:

- portlandcement - és aluminátcement (bauxitcement)
- Aluminátcement: bauxit + mészkő, nagy kezdőszilárdság, de 
kristályszerkezete hosszú távon átalakul + szilárdságcsökkenés 
(megerősítés, lebontás)
- Telephelyek: Tatabánya, Selyp, Bélapátfalva – bezárva
Lábatlan (450 ezer t), Hejőcsaba – Holcim Hungária Cementipari RT.–
svájci tulajdonos
Vác, Beremend – Duna-Dráva Cement; Heidelberger Zement AG, 
Schwenk Zementwerke KG (német) tulajdonában
Tervezett új gyárak: Nyergesújfalu (1,5 millió t), Bükkösd
- telepítő tényezők (alapanyagok, energiahordozók, piac)



Esettanulmány: magyar cementgyártás helyzete, lehetőségei a 
lábatlani cementgyár példáján

- előnyök, hátrányok
- technológia:

- portlandcement (szilikátcement)
- alapanyagok: mészkő (80%), agyag és/vagy márga és/vagy 
homok (18-19 %), vastartalmú anyagok (vas-oxid –1-2%) porrá 
őrlése/keverése
- 1400-1500 C-on cementklinker előállítása lejtős, forgó, tűzálló, 
hengeres vaskemencében (fűtés: szén vagy szénhidrogének, 
hulladék)
- gipsszel történő keverés (4-5 tömeg %) – kötési idő szabályozás  
- cementmalmok – őrlés, adalék: egyes helyeken pl.: erőművi 
pernye, kohósalak 
- cementkiadás

- környezeti hatások (porkibocsátás, gáznemű anyagok (NOX, SO2, CO2, 
zaj- rezgés, tájképi hatás, vízbázis, hulladék)



Forrás: HOLCIM H. ZRt.



Bányászat (Gerecse – Lábatlan):
- márga (Bersek-hegy)
- triász mészkő (Kecske-kő) 
Őrlés és osztályozás



Klinkerégetés – forgókemence



Egy fontos adalékanyag: a gipsz

Cementőrlés

„Cementkiadás”



Köszönöm a figyelmet!


