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Tisztelt Küldöttközgyűlés! 

Az ásványi nyersanyagok az idők folyamán egyre jelentősebb szerepet kap
tak az emberi életben és ez a jövőben várhatóan tovább fokozódik. Ez azt 
jelenti, hogy a nyersanyagfajtákból a tudományos megismerés, a technikai fej
lődés színvonalának megfelelően változó mértékben és arányban egyre nagyobb 
mennyiségekre lesz szüksége az emberiségnek. Ezzel kapcsolatosan különböző 
források adatai alapján több, egymásnak ellentmondó prognózis látott nap
világot a nemzetközi sajtóban. Elég ha megemlítem a Római Klub, a várható 
esélyeket illetően meglehetősen borúlátó jelentését. Egyetlen szakembercso
por tnak sem lehet célja az emberiséget a közeljövő ínségével riasztgatni, de az 
sem, hogy túlságosan optimistán dolgozza fel a rendelkezésre álló adatokat. 
A természeti erőforrások közül az ásványi nyersanyagokat úgy is szokták jelle
mezni, hogy azok nem megújuló kincsei az embernek. Ez azt jelenti, hogy a 
Föld fejlődése során geológiai idők, évmilliók alat t képződött ércek, kőszenek, 
kőolaj-, földgáztelepek stb. megtalálása és leművelése, sokkal gyorsabb mint 
képződése. Emberi időmértékkel mérve tehát újraképződésre nem számítha
tunk. Ezzel a véges ásványi készletmennyiséggel tehát egyre jobban kell gaz
dálkodnunk. 

Ez a gazdálkodás, ill. ennek színvonala sokféle tényező függvénye. A föld
tani és geográfiai tényezők nem egyenlő arányban biztosítják az egyes orszá
goknak a szükséges ásványi nyersanyagkészleteket. Ilyen szempontból beszél
hetünk ásványi nyersanyagokban szegény és gazdag országokról. Az ásványi 
nyersanyagokban gazdag országok azonban sok esetben nem rendelkeznek azok
kal a tudományos, technikai és gazdasági erőkkel, melyek a saját földjükön 
meglévő ásványkincsek felkutatását, kibányászását, hasznosítását stb. lehetővé 
tennék. Más országokban viszont igen fejlett a tudomány és technika, a hazai 
földet alaposan meg is kutat ták, a földtani lehetőségek kicsinyek, így az ásvá
nyi nyersanyagok jelentős behozatala szükséges, annak ellenére, hogy a fejlett 
tudomány és technika egyre nehezebb földtani körülmények között teszi lehe
tővé a kutatást , bányászatot, és az egyre kisebb koncentrációjú, gyengébb minő
ségű nyersanyagok ipari hasznosítását. 
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Az ember természetesen kezdettől fogva igyekezett a szervetlen természetet 
is birtokba venni, és az ásványi nyersanyagokat hasznosítani. A kezdeti bányá
szat tárgya és a felhasznált nyersanyag történeti kor jelzéseként is szerepel: 
kő-, réz-, bronz-, vas-, olaj-, atomkorszak, ahogy a múltat , jelent, jövőt idézni 
szokták. 

Tény az, hogy az ember egyre nehezebb gazdasági körülmények, és egyre bo
nyolultabb földtani viszonyok közepette kényszerül előteremteni a szükségletei 
kielégítéséhez elengedhetetlen anyagokat. A gazdaságpolitikai körülmények és 
az országok közötti kapcsolatok ezeket a nehézségeket még csak tovább fokoz
zák. 

Különösen 1973. óta romlottak meg a cserearányok — az ásványi nyers
anyagok, elsősorban az energiahordozók előnyére —, ami egyszerűen azt jelen
ti, hogy az ilyen anyagokat importáló országoknak a korábbinál többszörösét 
kell kifizetni a behozott ásványi nyersanyagokért. 

Ezért, mint nyersanyag-importáló országban, nálunk is fokozottan előtérbe 
kerültek az ásványi nyersanyagszükségletek kielégítésének hazai lehetőségeit 
felmérő vizsgálatok, prognózisok készítése. 

A tevékenység összetett, és az alábbi pontokban fogalmazható meg röviden: 
— A Föld fejlődése során a földkéregben keletkező hasznosítható ásványi 

nyersanyagok ipari méretű felhalmozódásait a földtani kutatások során fel
fedezzük, térbeli helyzetét, készletét meghatározzuk, majd kibányásszuk 
(kitermeljük). 

— A kibányászott anyagot, vagy közvetlenül (szén, kavics, metán) vagy fizi
kai-kémiai átalakítás u tán (ércek, kőolaj, cement) gyűjtjük, szállítjuk, oszt
juk el, hasznosítjuk. 

— Mindezt a tevékenységet adott társadalmi, gazdasági környezetben végez
zük, és ennek megfelelően nemzetközi viszonylatban összehasonlítás útján 
észlelhető, és bizonyos paraméterek segítségével mérhető hatékonysággal. 

A kutatások eredményessége nagymértékben függ a geológiai koncepciótól, 
a terület földtani felépítésének, fejlődéstörténetének, az ásványi nyersanyagok 
genetikájának, migrációjának, akkumulációjának ismeretétől, a rendelkezésre 
álló eszközök (geofizikai és egyéb műszerek, fúróberendezések stb.) korszerűsé
gétől, technológiájának fejlettségétől. Ugyanez vonatkozik az eszközök és a 
módszerek skálájának kiszélesítésével a bányászatra, az anyag szállítására, fel
dolgozására, átalakítására, hasznosítására. A geológiai, műszaki, gazdasági jel
legű feladatok megoldásához tehát szellemi tőke, berendezések, eszközök és 
gazdasági potencia szükséges. 

Az első és a legfontosabb kérdés, mely minden további lépés alapja, hogy 
van-e a kutatás tárgyát képező ásványi nyersanyagból ipari mennyiség, azaz 
képződött-e ilyen hazai földön, és ha igen, mennyi, és milyen körülmények 
között. Hol és hogyan kell kutatni különböző termelési ütemeket figyelembe 
véve, meddig elegendő. Tömören fogalmazva, ezekre a kérdésekre kell választ 
adni a földtani kutatások alapját képező prognózisoknak. 

A második fontos kérdés, hogy milyen bányászati technikával, technológiá
val lehet a felfedezett és megkutatot t készleteket a lehető legkisebb veszte
séggel kitermelni, kibányászni, és mi ezeknek a bányászati módszereknek és 
technológiáknak fejlődési prognózisa, összevetve a várható kutatási eredmé
nyekkel és termelési lehetőségekkel. 

A harmadik nagyon fontos kérdés az, hogy összehasonlítva a Föld más orszá
gainak hasonló tevékenységével, megéri-e, gazdaságos-e ezeket a kutatási, bá-
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nyászati munkálatokat itthon, hazai földön végezni, vagy hasznosabb a szük
ségleteket import útján kielégíteni. 

A fenti rövid elvi összefoglalás hazánkra is érvényes, természetesen annak 
figyelembevételével, hogy az országban már régóta folyik kutató tevékenység, 
bányászat, nyersanyagtermelés, és az ehhez kapcsolódó tudományos munka 
egyre fejlettebb módszerekkel, eszközökkel. Prognózisok is készültek időről 
időre. Mégis a korszerű értelemben vett komplex földtani bányászati tevékeny
ség a felszabadulás után vált lehetővé, a sokféle magántulajdoni érdekellentét, 
és kapacitáskülönbség megszűnésével. Ekkor kezdtek kibontakozni azoknak a 
hatalmas arányú munkálatoknak körvonalai, melyek egyúttal a legnagyobb or
szágos beruházásokkal voltak kapcsolatosak. Ekkor indult meg szisztematiku
san, a korábbihoz viszonyítottan jóval nagyobb mértékben, létszámban és 
szakmai választékban, az ország földtani, bányászati szakembereinek felsőfokú 
képzése, jött létre a geológusképzés, geofizikusképzés, a geofizikus mérnökkép
zés, geológus mérnökképzés, olaj mérnökképzés, geológiai, olaj bányászati stb. 
középkáder képzés. 

Azóta a második világháború előtti időszakhoz viszonyítva széntermelésünk 
háromszorosára, bauxittermelésünk 6 —7-szeresére, szénhidrogéntermelésünk 
12-szeresére, színesérc-termelésünk háromszorosára növekedett, és ezt termé
szetesen megkutatot t készletek támasztották alá. Erre az időszakra esnek a 
szénhidrogénkutatási sikerek az Alföldön, a gyöngyösvisontai, bükkábrányi 
lignitvagyon, az „eocén-program" szénbázisának felfedezése Nagyegyháza tér
ségében, a mecseki uránkincs, és mátrai rézérckészletek, az új dunántúli 
bauxitelőfordulások, és a sokféle nagymennyiségű építőipari nyersanyag fel
kutatása. 

Hazai statisztikai elemzések mutatják, hogy országunk a közelmúlt éveiben 
ásványi nyersanyagszükségletének 66%-át, ezen belül az energiahordozó szük
ségletének 50%-át fedezte hazai forrásokból. Ásványi nyersanyagaink termé
szeti erőforrásainknak több mint 25%-át, és nemzeti vagyonúnknak kereken 
15%-át képviselik. Ez egyben azt is jelentette, hogy a hazai bányászat egyre 
jelentősebb részt vállal a nemzeti jövedelemből és járul hozzá devizamegtaka
rításunkhoz. 

A nemzetközi statisztikai adatok szerint országunk ásványi nyersanyagok 
termelése tekintetében éppúgy, mint általános fejlettsége vonatkozásában a 
Föld közepesen fejlett országai közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a felmért 150 
ország között az 55. helyen állunk. H a területegységre (km 2 ) eső nyersanyag
termelést nézzük, akkor 28. helyen vagyunk. Tájékozódásul szolgáljon, hogy a 
figyelembe vet t országok nagysága sorrendjében viszont a 99. Magyarország. 

Mindezek természetesen egyfajta összehasonlításra adnak alkalmat, de ko
rántsem teljesen tükrözik a valós helyzetet. A technikailag és tudományos vo
natkozásban fejlett országok intenzívebben aknázzák ki, kutatják fel természeti 
kincseiket, és a keveset, rosszabb minőségűt is hasznosítani tudják, az elmara
dott országok lakói gyakran hatalmas nyeranyagkincsek felett tengetik nyomo
rúságos életüket, anélkül, hogy tudnának róla. 

Az elmondottak szerint tehát érdemes Magyarországon ásványi nyersanyago
kat kutatni , feltárni, bányászni, feldolgozni, hasznosítani, és a prognózisok sze
rint ezt a tevékenységet még hosszú ideig gazdaságosan folytathatjuk. 

A mai prognózisok általában komplexen tartalmazzák a még megtalálható 
reménybeli készleteket, azok felkutatási, feltárási, bányászati ütemét, haszno
sítási lehetőségeit, a várható műszaki fejlődést és természetesen az igények és a 
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gazdaságosság jövőbeni alakulását. Ezeket összevetve, a felsőbb irányító szer
vek tájékozódást kapnak a hazai lehetőségekről és az import-szükségletek alaku
lásáról, figyelembe véve a gazdaságosság szempontjait. 

Több éve újra átdolgozást nyert a MTA irányításával a Központi Földtani 
Hivatal koordinálásával a tudományos intézetek, egyetemek, iparvállalatok 
szakembereinek bevonásával: „Az ország természeti erőforrásainak kutatása és 
feltárása" c. tárcaszintű főirány, mely valamennyi hasznosítható ásványi nyers
anyagra vonatkozóan rögzítette a tennivalókat, kiosztotta a feladatokat, ren
dezte a megvalósítás tar talmát, ütemét és formáit. 

Minthogy az ország területe konstans, a földtani ismeretesség, a megkutatott
ság egyre fokozódik. Egyre bonyolultabb földtani viszonyok között kell keres
nünk ipari méretű nyersanyagfelhalmozódásokat. Mind mélyebbre kell lehatol
nunk, mind közvetett (geofizikai), mind közvetlen (mélyfúrás, akna) módsze
rekkel, és a folyékony, valamint szilárd ásványi nyersanyagok bányászata, 
kitermelése egyre nagyobb mélységek felé tolódik el. Mindezek a körülmények 
nagyobb lehatolású, részletesebb felbontóképességű műszereket, eszközöket igé-
igényelnek, és a megtalált ásványkincs racionális és biztonságos bányászata 
is egyre nagyobb tudományos és műszaki felkészültséget támaszt. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy a ráfordítandó anyagi eszközök is növekedő tendenciát mu
tatnak, minden drágul. Nagyban befolyásolják a tevékenységet az új tudomá
nyos eredmények, azok gyors alkalmazása az iparban, új összefüggések, tör
vényszerűségek felismerése, és a kutatások és anyagi, szellemi erők rugalmas 
átcsoportosítása. 

Az elmúlt évtizedben döntő volt, és elméleti-gyakorlati vonatkozásban egy
aránt gyümölcsöző eredményeket produkált tényezők: 
— Az új, korszerű geomodell megalkotása, a globális tektonika, a földfejlődés, 

és nyersanyagképződés és felhalmozódás új elméleteinek alapján történő ku
tatási koncepciók kidolgozása. 

— A geofizikai nagyműszerek fejlődése, a digitális számítástechnika térhódí
tása, és számos, az űrhajózás során képződő „melléktermék" eszköz és mód
szer. 

— A mélyfúró berendezések és technológiák fejlődése, melyek révén egyre 
nagyobb mélységek nagyhőmérsékletű és nagynyomású régiói válnak meg
ismerhetővé, megkutathatóvá és birtokba vehetővé, folyékony és szilárd hal
mazállapotú ásványi nyersanyagok tekintetében egyaránt. 

A feladatok egyre bonyolultabbak, a megoldást egyre gyorsabban meg kell 
találnunk. Világszerte az a helyzet, hogy egyetlen kutatóhely, cég, intézmény 
nem rendelkezik annyi és olyan szakemberrel, eszközzel, hogy önmaga meg
találja a megoldást, elvégezze a feladatot. Rendkívül sokféle és sokoldalú együtt
működés hozhat csak eredményt. Ez t pontosan felismerni egyúttal előnyt 
is jelent ebben a nagy versenyben, mely a Föld ti tkainak megismeréséért, ás
ványkincseinek birtoklásáért folyik. 

Az ipari szakemberek egyre szorosabban együttműködnek a tudományos 
intézetekkel, egyetemekkel, az országon belül. Az ágazatok azután nemzetközi 
partnereket is keresnek, és egyre szerteágazóbb együttműködés alakul ki nem
zetközi téren is. A tudományos egyesületek mind több ipari jellegű témát segí
tenek megoldani az ipar által igényelt komplex tudományos feladatok elvégzé
sével. Számos tudomány, koncepció, tervezet készült már úgy, hogy a tudomá
nyos egyesület által összeállított és koordinált munkacsoport olyan komplex 
témát munkált ki, melyre egyetlen más szerv nem lett volna képes. 
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Most tovább integrálódik a tevékenység. A Magyarhoni Földtani Társulat, a 
Bányászati és Kohászati Egyesület, a Magyar Geofizikusok Egyesülete elnök
sége együttesen megvizsgálta, melyek azok a fontos területek, melyeken az ed
diginél lényegesen intenzívebb és gyümölcsözőbb együttműködést lehet és kell 
megvalósítani. 
— Az általános vélemény az volt, hogy az egyesületek olyan témákkal foglal

kozzanak, amivel a vállalatok nem foglalkoznak. 
— Közös koncepciók kerüljenek kidolgozásra a tudományos határterületeket 

érintő kérdésekben (mélykutatás, bányászat, környezetvédelem stb.) 
— Társadalmi és rendez vény-bizottságok együttműködése révén közös rendez

vények szervezése, azonos témák egyeztetése és komplex megvitatása. 
— A közös rendezvényeket, közös kiadványok kövessék. A szerkesztőbizott

ságok kooperációja esetenként közös szerkesztőbizottság kialakításához is 
vezessen. 

— Ifjúsági bizottságok együttműködése során közös pályázati kiírásokra is sor 
kerülhet, és az útijelentések kölcsönös cseréje révén, növekedjék a látókör. 
Oktatás területén szintén tág tere van az együttműködésnek, a határterü
leti szakmai továbbképzések megvalósítása érdekében, de az alapképzések 
korszerűsítésénél is. 

— Elnökségi bizottságok együttműködése során kidolgozásra kerülnek távlati 
koncepciók és programok, közös határozatok. 

Valamennyi együttműködési pont arra szolgál, hogy az egyre nehezebb föld
tani körülmények, és az egyre nagyobb igények mellett is a lehető legeredmé
nyesebbé tegyük a munkát. Nemcsak az új tudományos eredmények elérésé
hez, de a máshonnan átvet t hazai adaptáláshoz is igen jól felkészült szakgárda 
szükséges. Az MTA már komoly lépéseket te t t a tudománypolitikai határozatok 
megvalósítása érdekében. Az egyesületek csatlakoztak ehhez. Azt kell kutatni , 
amire társadalmi igény van. Meg kell szüntetni a párhuzamos kutatómunkákat , 
a nem lényeges témák kidolgozását. Kevesebb témával, lényegesen nagyobb 
koncentrációval kell foglalkozni. Meg kell rövidíteni az új módszer vagy ered
mény gyakorlatba való átvitelének, alkalmazásának idejét. Teret kell engedni, 
és működési lehetőséget, keretet kell adni az alkotni vágyó embereknek, szük
ség esetén koordinálni, segíteni tevékenységüket. Lehetőségeket igyekszünk 
biztosítani a külföldi kapcsolatokban való aktív részvételben. A részvétel a 
nemzetközi konferenciákon, az előadások meghallgatása, előadások tartása, a 
vitákban való részvétel, rendkívül hasznos az arra rátermett szakmát, nyelve
ket ismerő, aktívan művelő, beszélő embernek. A közös program ilyen szem
pontú megvalósítására is ügyel. 

Et tő l az együttműködéstől tehát azt várjuk, hogy a geotudományok művelői 
rugalmasabban tudjanak alkalmazkodni munkájukkal a követelményekhez, és 
a tevékenység ezáltal gyorsabb, eredményesebb legyen. A földtani kutatásnál 
nagyon sok függ az ismeretanyagok bővítésétől, sok dolgot mindmáig nem lehet 
kiszámítani, az empirikus ismeretanyagon túl, az egyének munkájának óriási a 
jelentősége az értelmezésnél, a szintézisnél és a következtetések levonásánál. 

Nem olyan egyértelmű, képletekbe behelyettesíthető logikai tevékenység ez, 
mint más tudományok, és ahogy mi is szeretnénk. Éppen ezért minden új is
meretanyag, információ kincs a szakemberek számára, és az olyan szakemberek 
együttműködése, akik sok helyen megfordulnak, olvasnak, tanulnak, utaznak, 
látnak, tapasztalnak, igen megnöveli ennek a bonyolult tevékenységnek haté
konyságát. 
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A szakemberek legszélesebb tömegeit átfogó tudományos egyesületek, rend
kívül nagy társadalmi-szakmai erőt képviselnek, s mint már eddig is számos 
megbízás sikeres teljesítése bizonyítja, speciális helyzetük egyedülálló potenciát 
biztosít számukra. Ezt az együttműködés minden bizonnyal lényegesen növeli. 

Ezeknek a gondolatoknak jegyében adom át a szót dr. F Ü L Ö P József választ
mányi tagunknak, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökének, a Központi 
Földtani Hivatal elnökének és kérem, hogy tájékoztassa a Közgyűlést a hazai 
ásványi nyersanyagkutatásokkal kapcsolatos időszerű kérdésekről. 


