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A földtani kutatás helyzete és feladatai 

Dr. Fülöp József* 

H á r o m évvel ezelőtt — 1976. március 29 és 31-e között — a nehézipari mi
niszter, az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium államtitkára, a Központi 
Földtani Hivatal elnöke, valamint az ásványi nyersanyagok kutatásában és 
termelésében érdekelt trösztök, vállalatok és kutatóintézetek vezérigazgatói, 
ill. igazgatói, valamint vezető szakemberek adtak átfogó értékelést a földtani 
ku ta tás IV. ötéves tervének eredményekben gazdag teljesítéséről és az V. ötéves 
tervidőszak kutatási feladatairól. Földtani Kuta tás c. lapunk három egymást 
követő 1976. évi számában publikáltuk az elhangzott előadásokat. 

Emlékezetes időszakot zártunk akkor, amelynek első felére ásványi nyers
anyagaink széles körű negatív gazdasági megítélése és szénbányászatunk visz-
szafejlesztése nyomta rá a bélyegét. A közvetlen gyakorlati célú földtani kuta
tás is erősen visszaesett, a geológus- és a geofizikusképzés a minimumra csök
kent. A világgazdasági korszakváltással felérő új helyzetet az 1973. évi kő
olajár-robbanás vezette be, amit az ásványi nyersanyagok széles körű és számos 
nyersanyagra vonatkozóan tartósan érvényesülő, nagyarányú áremelése köve
tet t . A megváltozott viszonyok külkereskedelmünkben nagymértékű csere
arány-romláshoz vezettek és ez visszahatásként felértékelte hazai ásványi 
nyersanyagainkat. Kormányszerveink jelentős anyagi támogatást biztosítottak 
a geológiai kuta tás volumenének növelésére, műszaki bázisának fejlesztésére és 
a megnövekedett igényekhez igazították a szakemberképzés létszámát. 

A műszaki fejlesztés és még inkább a szakemberlétszám növelésének hosszú 
évekre elhúzódó megvalósulása ellenére azonban már a IV. ötéves tervidőszak 
végére jelentős eredmények születtek, amelyek geológus nemzedékünk felké
szültségén kívül joggal írhatók a földtani kuta tás megnövekedett népgazdasági 
jelentőségéből fakadó lelkesedés számlájára. 

I. 

Az V. ötéves terv harmadik éve után örömmel számolhatok be arról, hogy az 
időközben megvalósított műszaki fejlesztéssel és a kutatási volumen növeke
désével földtani kutatási tevékenységünk jelentős mértékben megerősödött. 
Az elmúlt évben fejezték be tanulmányaikat az 1973. őszén felvett első nagyobb 
létszámú geológus és geofizikus évfolyamok hallgatói. Az eddigi kutatási ered
mények birtokában megalapozott az a reményünk, hogy az V. ötéves tervidő-
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szakot is számottevő népgazdasági haszonnal zárjuk. A fontosább eredményekrőt 
röviden a következőket mondhatom: 
— A szénhidrogénkutatás jelentős műszaki fejlesztés megvalósításával, évi 

3000 km szeizmikus szelvény mérésével és 200 000 m kutatófúrással ered
ményesen valósítja meg a Minisztertanács által 1973-ban kitűzött évi 6 Mt 
új ipari szénhidrogénvagyon felderítését. A kutatás döntő mértékben az 
Alföldön folyik és az eredmények is ide korlátozódnak. Az V. ötéves terv
időszakban eddig feltárt jelentősebb szénhidrogén-lelőhelyek: Sarkadkeresz-
túr, Kiskunhalas ÉK, Üllés mélyszint, Endrőd-Szarvas és Sándorfalva-For-
rás kút. 

— A kőszénkutatás volumene az 1974. évi 14 Em-es mélypont u tán 1978-ra 60 
Em-re emelkedett és ebben az évben 80 Em-re növekszik. Legjelentősebb 
eredmény az , .Eocén program" szénbázisának tartalékterületeket is biztosító 
gyors ütemű megkutatása. Ebben szovjet fúrócsoportok is közreműködtek 
70 Em-t meghaladó kutatófúrás lemélyítésével. Kiemelkedő jelentőségű ered
mény a Máza-D feketekőszén-terület felderítése; 100 Mt nagyságrendű, 
viszonylag kedvező településű, kokszolható minőségű feketekőszén-vagyon
nal. Jelentős eredményre vezető barnakőszénkutatás folyt Sajómercse terü
letén. Az országos lignitkataszter figyelembevételével végzett felderítő ku
tatással, korszerű méretű hőerőmű telepítéséhez elegendő, külfejtésre alkal
mas lignitvagyont ismertünk meg Nyugat-Magyarországon Torony kör
nyékén és a visontai lignitterülethez kapcsolódóan Eüzesabony-Kálkápolna 
határában. Megkezdődött a felszíni és a bányabeli geofizikai módszerek 
fokozottabb alkalmazása a kőszénkutatás területén. Állami támogatással 
átfogó műszaki rekonstrukciót valósított meg az Országos Földtani Kuta tó 
ós Fúró Vállalat. 

— A bauxitkutatás volumene a IV. ötéves tervhez viszonyítva évi 55 Em-ről 
100 E m fölé emelkedett. Tovább fokozódott a fúrásos kutatás geofizikai 
előkészítése. Az elért eredmény a kitermelt ipari bauxitvagyon pótlása és 
a kutatással megismert új ásványvagyon jó minősége. Ezzel elejét vehettük 
a timföldgyáraknak szállított bauxit már-már kényszerűvé vált minőségi 
romlásának. 

— Ércbányászati nyersanyagok kutatására, az elmúlt években időarányosan 
mintegy 30%-kal fordítottunk többet, mint a IV. ötéves tervben. Befeze-
ződött a recski színesérc-lelőhely felszínről végzett mélyfúrásos [kutatása 
és a technikai feltételek biztosításának elhúzódása miat t késedelemmel 
ugyan, de megkezdődött a részletes bányabeli kuta tás Az ásványbányá
szati nyersanyagok kutatása is növekedő jellegű. Eredményes kutatás 
folyik perlit, papírtöltő kaolin, kovaföld és vörösre égő tűzálló agyag, vala
mint ipari mészkő felderítésére. 

— Építőanyag-ipari kutatásokra, az V. ötéves terv elmúlt három évében már 
eddig többet fordítottunk, mint a IV. ötéves terv időszakában összesen. 
Ez, a kutatási költségek drágulása ellenére is jelentős kutatási volumen növe
kedést jelent. Kiemelkedő fontosságú kutatások: új cementgyár telepítését 
alternatív módon megalapozó nyersanyagkutatás, betonadalékanyagként 
számításba vehető karbonátos kőzetfajták kutatása, nagyüzemi termelésre 
alkalmas kavicsterületek felderítése, díszítőkő és finomkerámiai nyersanya
gok kutatása. 

— A Földtani Intézet befejezte és nagyobbrészt közreadta az elmúlt két évtized 
során, az országterület egészéről összeállított 200 000-es méretarányú föld-
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tani térképsorozatot, a Mecsek, a Dorogi-medence, a Mátra és a Tokaji
hegység részletes és áttekintő földtani térképeit, térképmagyarázóit és a 
földtani viszonyok részletes leírását. Jelentősen előrehaladt az Alföld 100 000-
es méretarányú földtani, hidrogeológiai és építésföldtani felvétele, valamint a 
Dunántúli-középhegység 20 000-es méretarányú földtani térképezése és sok
oldalú, gyakorlati célú vizsgálata. Eger és Miskolc mérnökgeológiai felvéte
lének befejezése és a térképanyag közreadása után elkészült Esztergom, 
Veszprém és Salgótarján mérnökgeológiai térképsorozata és a lezárás szaka
szában van Budapest és a Balaton-környék mérnökgeológiai térképezése. 
Folyamatban van Pécs és Szeged hasonló jellegű feldolgozása. Széles körű, 
hasznos munkát végeznek a területi földtani szolgálatok. Az építőanyagipari 
és a hidrogeológiai tevékenység mellett az elmúlt években nagy súllyal ke
rültek előtérbe az ipari és háztartási hulladékanyagok elhelyezésére szolgáló 
területek kijelölésével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok. 

— A magyarországi földtani kutatás kiemelkedő eredményei közé tartozik a 
nemzetközi színvonalú geofizikai módszer- és műszerkutatás, amelyhez évi 
100 MFt nagyságrendű műszerexport kapcsolódik. 

I I . 

A megtett út és az elért eredmények rövid és korántsem teljes számbavétele 
mellett a fő figyelmet az előttünk álló feladatokra és munkánk hatékonyságát elő
segítő tényezőkre célszerű fordítani. 

Az V. ötéves tervidőszak még hátralévő egy és háromnegyed évének feladatai 
döntő mértékben meghatározottak, a pénzügyi fedezet és a feltárások műszaki 
feltételei biztosítottak. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a feltárások gyors üte
mű növekedésével járó mintaanyagtöbblet feldolgozása, a gyakorlati követel
mények és a tudományos szempontok figyelembevételével is jelentősen bővülő 
vizsgálati igények kielégítése, valamint a vizsgálati adatok sokoldalú feldolgo
zása csak a személyi erők és a laboratóriumi kapacitások jobb megszervezésével 
és teljesítőképességük fokozásával valósítható meg. Ez a probléma a VI. öt
éves tervidőszakban tovább növekedő kutatási tevékenység révén kritikussá 
fokozódhat. A kutatás hatékonyságának fenntartása érdekében ezért az anyag
vizsgálat célszerű megtervezése és teljesítőképességének növelése, valamint az 
adatfeldolgozás korszerűsítése — a számítástechnika fokozottabb igénybevétele 
a vizsgálati adatok nyilvántartására és feldolgozására — az előttünk álló idő
szak kiemelkedő fontosságú feladata. 

A földtani kutatás eredményességének, kedvező népgazdasági hatékonysá
gának biztosítása érdekében a Központi Földtani Hivatal 1985-ig terjedően — 
az anyagvizsgálat és az adatfeldolgozás problémáinak megoldása mellett — a 
következő feladatok megvalósítását tervezi : 
— Országos és földtani tájegységenként szerkesztett, földtani képződményen

ként és mélységszintek szerint tagolt ásványi nyersanyagprognózisok kidol
gozása, ill. a meglevők továbbfejlesztése. (A rendelkezésre álló ásványi 
nyersanyagprognózisok felülvizsgálata és értékelése az Országos Prognózis 
Tanács munkabizottságainak közreműködésével az elmúlt évben megtör
tént.) Korszerű prognózistanulmányok elvi-módszertani megalapozására 
egységes szemléletű ú tmuta tó került közreadásra. Folyamatban van remény
beli szénhidrogénvagyonunk új ásványi nyersanyagprognózisának elkészí-
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tése. A kezdeti bizonytalanságok leküzdésével megerősödik a Földtani Inté
zeti prognózistevékenység. Ugyanakkor nem nélkülözhetjük, sőt mielőbb 
szükségünk van az ásványi nyersanyag termelő és feldolgozó iparágak 
műszaki fejlesztési és gazdasági prognózisaira is. 

— Kiemelkedő fontosságú feladat a földtani kutatás tervezésének, fázisokra 
bontásának, a kutatásirányítási döntések földtani, műszaki és gazdasági 
megalapozásának, valamint a kutatási eredmények számbavételének, föld
tani és gazdasági értékelésének továbbfejlesztése. 

Következetesen érvényesíteni kell azt a gyakorlatot, hogy földtani szerveze
teinknek mindenekelőtt a kormányszervek által jóváhagyott termelési, terme
lésfejlesztési és beruházási előirányzatok ásványi nyersanyagbázisát kell rész
letes kutatással biztosítaniuk. Ezt a munkát a lehető legteljesebb mértékben a 
korszerű bányászati és feldolgozóipari tervezés szükségleteihez igazodva kell el
végezni — ugyanakkor felesleges előretartással, célszerűtlen irányokban és rész
letességgel indokolatlan bármit is tenni. Súlyos hiba a népgazdaság anyagi ere
jét és a korlátozott földtani kutatási kapacitást indokolatlan, ill. hosszú ideig 
szükségtelen információk megszerzésére lekötni. A túlzott mértékű előretartás 
az ásványvagyon védelme szempontjából is káros, mert a bányászatot a vesz
teség, ill. a felhagyás kevésbé szigorú megítélésével a műre való ásványvagyon 
pazarlására ösztönzi. Mindezek miatt az eddiginél nagyobb figyelmet kell fordí
tanunk a beruházások tervezése és a termelési előirányzat által feltétlenül meg
kívánt kutatási részletesség, valamint a termelési előirányzat és a részletesen 
megkutatott ásványvagyon megfelelő arányának gazdaságilag indokolt kiala
kítására, ugyanakkor a termelési kutatás fokozottabb mértékű alkalmazására. 

A részletes kutatás kötelező jellegű feladatai mellett a kutatási kapacitás mi
nél nagyobb hányadát kell — az előkutatással és prognózistanulmányokkal 
reálisan megalapozott — felderítő kutatásra, fordítani. Ez a kutatási fázis realizál
ja a reménybeli lehetőségeket és azok minél szélesebb körű felderítésével vá
lasztékot hoz létre, amely a bányászati beruházások gazdaságosságának leg
hatékonyabb elősegítője. A részletes kutatáshoz hasonlóan rendszerint a fel
derítő kutatás is nagy költségigényű, ezért a földtani előkutatással és prognózis-
tanulmányokkal körültekintően meg kell alapozni; a kutatási módszereket cél
ratörően kell megválasztani és a kutatási hipotézis ellenőrzésére — különös 
tekintettel a gazdasági cél megvalósíthatóságára — menet közben ellenőrző 
értékeléseket kell beiktatni és indokolt esetben programmódosító döntéseket 
kell hozni. A felderítő kutatás t kedvezőtlen esetben jelentős népgazdasági ered
mény kizárásának bizonyításáig kell folytatni, de annál semmivel sem nagyobb 
mértékig. 

A földtani alap- és előkutatás módszere az ország földtani felépítésének — a 
földtani képződmények ásvány-, kőzet- és őslénytani kifejlődésének — sztrati-
gráfiai, genetikai, ősföldrajzi és fejlődéstörténeti viszonyainak a tanulmányozása, 
az ásványi nyersanyagok elterjedési, települési és kifejlődési törvényszerűségei 
megismerésének tudományos megalapozása érdekében. Továbbra is nagy jelen
tősége van a korszerű földtani térképeknek, a tematikus és regionális földtani 
tanulmányoknak és monográfiáknak. Végül az ország minden talpalatnyi terü
letének hasznosítása felé haladva, az utolsó pillanatban ragadtuk meg a felszíni 
földtani alapszelvények — mint összehasonlítási etalonok — létesítésének lehe
tőségét. 

A földtani kuta tás tervezésének ma már általánosan igényelt alapvető mód
szere a kutatási programok készítése. Ezek a tervbe vett feladat célját, földtani 
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megalapozottságát, gazdasági indokoltságát, a megoldás fő irányait és időbeli 
ütemezését, valamint a megvalósítás feltételeit foglalják magukban, a feladat 
jelentőségével, ill. az anyagi ráfordítás nagyságával arányos részletességgel. 
Szilárd meggyőződésem, hogy a jó kutatási program az eredmények legrövi
debb, ill. leghatékonyabb megvalósításának biztosítéka. 

A földtani kuta tás népgazdasági érdekeket szolgáló megtervezéséhez nélkü
lözhetetlenül szükség van a kormányszervek gazdaságpolitikai állásfoglalására, 
amelyben — a földtani és a bányászati szervek összehangolt, tudományosan 
megalapozott és gazdaságilag alátámasztott javaslatai alapján — az ismert és 
a reménybeli ásványvagyon figyelembevételével hosszú távra meghatározzák 
az ásványi nyersanyagszükséglet hazai forrásokból történő kielégítésének mér
tékét. Egyelőre ehhez az 1990-ig kidolgozott ún. „15 éves t e rv" és a KGST 
hosszú távú célprogramok állnak rendelkezésünkre, de a következő években 
sor kerül az ezredfordulóig előretekintő népgazdasági terv kidolgozására is. 
Ehhez kapcsolódik „Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása" 
tudományos főirány, amelynek országos szintre emelése mellett foglalt állást 
nemrég a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége, és reméljük a Tudomány
politikai Bizottság is jóváhagyja majd az Akadémia ilyen irányú előterjeszté
sét. 

I I I . 

Jelenleg azonban mindenekelőtt a VI. ötéves tervidőszak országos földtani 
kutatási tervének kidolgozása a feladatunk. Nagymértékben elősegítik ezt azok 
a tanulmányok, melyeket a Nehézipari Minisztérium intézményei és vállalatai 
ásványi nyersanyagaink fokozottabb hasznosítása és a bányászat fejlesztésének 
műszaki-gazdasági megalapozása érdekében kidolgoztak. 

A Minisztertanács ez év március 22-i határozata megerősítette azt a célki
tűzést, hogy a szénhidrogénkutatást kőolaj- és földgáztermelésünk szinten tar
tása érdekében kell megtervezni. 1985-ig ez 35 Mt új ipari szénhidrogénvagyon 
felderítését igényli. Megvalósítására a korszerű módszerekkel kidolgozott szén
hidrogénprognózis alapján reális lehetőségünk van; a kutatás eredményességé
nek biztosítása azonban egyre több erőfeszítést követel. A kutatás súlypontja 
továbbra is az Alföld déli területein lesz. 

Fokozódó erővel folytatódik az Északi-Mecsek területén a feketekőszén
kutatás . Ófalu környékén külfejtésre alkalmas feketekőszénvagyon felderíté
sére tervezünk kutatófúrásokat. Jelentősebb volumenű barnakőszénkutatás a 
Borsodi-medencében és a közép-dunántúli barnakőszénbányászat perspektívái
nak tisztázása érdekében szükséges. A folyamatban levő UgnitkutatásoksX be
fejezzük és további munkát az országos lignitprognózis továbbfejlesztése cél
jából végzünk. 

Bauxitvagyonunk további feltárása érdekében, a kétszeresére növelt kutató
fúrási tevékenység hatékonyságának biztosításához az anyagvizsgálat teljesítő
képességének és az adatfeldolgozás korszerűségének növelése mellett fokozni 
kell a Dunántúli-középhegység részletes földtani és geofizikai vizsgálatát, a 
Földtani Intézet és a Bauxitkutató Vállalat prognózismunkájának összehan
golását. Már a földtani kutatás során nagy figyelmet kell fordítani a bauxit 
értékes ritkaelem tartalmára. 

Folytatódik a recski mélyszinti rézérclelőhely részletes bányabeli földtani 
kutatása. Összefoglaló értékeléssel, várhatóan negatív eredménnyel lezárul a 
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Börzsöny-hegységben végzett ércföldtani kutatás. További színesérckutatást 
tervezünk a Mátra-hegységben, a Rudabányai-hegységben és a Földtani Tanács 
állásfoglalásától függően a Velencei-hegység környezetében. 

A nemfémes ásványi nyersanyagok kutatása terén folytatódik a perlit, a pumi-
cit, az alunit, a kvarcit, a tűzálló agyag, az öntödei homok, a Na-bentonit, az 
ipari mészkő, a dolomit, az ásványi töltőanyagok és a környezetvédelmi célokra 
felhasználható ásványi nyersanyagok kutatása. Technológiai kutatási célprog
ramunk keretében anyagi forrásaink koncentrálásával átütő eredményt szeret
nénk elérni a felsoroltak közül néhány nyersanyag esetében a geológiai kutatás
tól a gyakorlati felhasználásig terjedően. 

Az építőipari ásványi nyersanyagok kutatásában területi földtani osztályaink 
is intenzíven részt vesznek. Ásványi nyersanyagkataszterek készültek és prog
nózismódszertan kidolgozása van folyamatban. A kutatás fő iránya a helyi 
építőanyag-szükséglet kielégítése mellett korszerű nagyüzemek nyersanyag
bázisának megkutatása és ásványvagyonának védelme. 

Az Alföldön nagyszabásúan kifejlesztett síkvidéki földtani, agrogeológiai, 
építésföldtani, talajvíz-térképező és rétegvíz-megfigyelő tevékenységünk mel
lett, a korszerű távérzékelés módszerével is kiegészített sokoldalú földtani vizs
gálatot tervezünk a Kisalföldön. 

IV. 

Röviden bányageológiai szolgálatunkról is szeretnék szólni. Elismerésre méltó, 
eredményes tevékenységükről, szakmai felkészültségükről a Társulat által ren
dezett ,,Bányaföldtani ankét" adot t meggyőző képet. Felelősségteljes, lelkes 
munkájukra mind a régi műveletekhez kapcsolódó ásványvagyon kitermelésé
hez, mind a korszerű bányaüzemek új igényeket támasztó ellátásához egyre 
nagyobb mértékben lesz szükség. A külfejtések növekedő részaránya, ugyan
akkor másut t az egyre nagyobb mélységekbe való lehatolás, de a termelési 
kuta tás fokozódása és az ásványvagyon optimális hasznosítása is, részben új , 
részben fokozott intenzitással jelentkező feladatok. Megvalósításukhoz re
méljük, az objektív feltételek is biztosíthatók lesznek. 

Az ásványi nyersanyagok számbavétele, gazdasági minősítése, nyilvántartása, 
az ásványvagyon-gazdálkodás segítése és értékelése, valamint a műrevaló ásvány
vagyon védelme terén, a konkrét munka elvégzése mellett kidolgozásra kerültek 
a termelési veszteség és hígulás-normatívák megállapításának és megtartásuk 
ellenőrzésének irányelvei, amelyek alapul szolgálnak az iparágak ilyen irányú 
utasításai kidolgozásához. Útkeresés folyik az ásványvagyon természeti para
méterekből kiinduló, számítógépi technikával megvalósított nyilvántartására 
és ennek a bányászati és feldolgozóipari számítógépi rendszerekhez való csatla
koztatására. Az eltelt időszak tapasztalatainak felhasználásával folyamatban 
van az ásványi nyersanyagok múrevalósági minősítési, módszereinek tovább
fejlesztése. A készletek nyilvántartásának és gazdasági minősítésének — cél
szerű részletességgel és áttekinthetőséggel — egyaránt szolgálnia kell a vállalati 
és a népgazdasági érdekű ásványvagyon-gazdálkodást. 

A hazai földtani kutatás nagy vonalakban felvázolt tennivalóin kívül a jövő
ben is feladataink közé tartozik, hogy geológus és geofizikus szakértőket küld
jünk a fejlődő országokba. A Mongóliában 1975-ben létrehozott nemzetközi geo
lógiai expedícióban továbbra is részt veszünk. Nemzetközi földtani expedíció 
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keretében folytatódik kubai földtani tevékenységünk, ahol eddig az ásvány
vagyon központi számbavétele és nyilvántartása terén, valamint Oriente tar to
mány áttekintő földtani térképezésével végeztek szakembereink nagy elis
merést kiváltó munkát . Várhatóan földtani segítségnyújtásra kerül sor Vietnam 
részére, ahol jelentős bauxitvagyon vár megkutatásra és felmerült a Vietnam 
előtti selfeken végzendő tengeri-szeizmikus kutatás lehetősége is. 

Az egyre növekedő mértékű és egyre igényesebb földtani kutatási feladatok 
hatékony megoldását központi továbbképzési programmal is elő kívánjuk segíteni. 
Mindenekelőtt az ásványi nyersanyagprognózisok kidolgozásának, a kutatási 
programok összeállításának és megszervezésének alapvető módszereit, valamint 
a kutatási fázisok, ill. a kutatási zárójelentések követelményrendszerét kíván
juk továbbképzés tárgyává tenni és minél szélesebb körben magasabb szintre 
emelni. De a gyakorlati szempontból legjelentősebb feladatokra való felkészülés 
és azok menet közbeni értékelése, a termelésgeológiai szolgálat időszerű felada
tai, valamint az ásványvagyon számbavétele, gazdasági értékelése, nyilván
tar tása és védelme is nagy jelentőségű, elvi-módszertani megalapozást és széles 
körű megvitatást igénylő témakörök. Egyetemi tanáraink, legjobb gyakorlati 
szakembereink és külföldi előadók meghívásával tervezzük ezeknek a célkitűzé
seknek a megvalósítását. Az elmúlt év óta működőképes a sümegi oktató- és 
továbbképző bázisunk is. 

V. 

Végül szervezeti helyzetünk és földtani kutatási tevékenységünk jogszabályi 
megalapozottságának néhány — gyakorlati szempontból is — jelentős vonását 
szeretném szóvá tenni. 

Szervezeti helyzetünk egyik alapvető vonása az időtálló kiforrottság. A föld
tani kutatás államigazgatási szerve a Központi Földtani Hivatal — jogelőd
jével együtt — 1980-ban lesz 25 éves. A Szovjetunió tapasztalataira támasz
kodva, a szocialista országok gyakorlatával összhangban alakították ki feladat
körét. A szénhidrogénkutatás önálló földtani szervezetének létrehozása a dél
zalai kőolajkutatás kezdetéig nyúlik vissza. A Bauxitkutató Vállalat 1975-ben, 
a Szénbányászati Geológiai Szolgálat ez évben ünnepelte alapításának 25. év
fordulóját. Az Országos Földtani Kuta tó és Fúró Vállalatot 1949-ben hozták 
létre. Az Országos Érc- és^ Ásványbányák Vállalatnál és a Mecseki Ércbánya 
Vállalatnál 1955. óta, az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium szervezeti 
keretében pedig 1968. óta működik földtani szolgálat. Földtani Intézetünket 
110, Geofizikai Intézetünket 60 évvel ezelőtt alapították. Területi földtani szol
gálatunk 1969-ben kezdte meg tevékenységét. Jelenleg összesen több mint 13 
ezer ember dolgozik a földtani kutatás szervezeteinek keretében, amelyből 750 
a geológus és 350 a geofizikus. 

A magyarországi földtani kutatás másik jellemző vonása, hogy a szükséges
nél valamivel nagyobb mértékben van alávetve a nyersanyagtermelő vállalatok 
közvetlen érdekeinek. Ezér t a földtani kutatás komplex jellegének erősítése, a 
kutatási követelményrendszer állandó fejlesztése, az ipari geológiai szervezetek 
központi irányítása, a rendelkezésre álló kutatási kapacitás összehangoltabb 
igénybevétele, a megkutatot t ásványvagyon reális értékelése, és a műrevaló 
ásványvagyon védelme esetenként nehezen elhárítható akadályokba ütközik. 
De sok a javítanivaló saját kutatásirányító tevékenységünkben is. Gyakran a 
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rendelkezésre álló eszközöket és lehetőségeket sem használjuk fel az aktuális 
célok elérésére. 

Földtani tevékenységünk jogszabályi megalapozottsága is továbbfejlesztést 
igényel. A kuta tás szervezeti, irányítási és ellenőrzési rendjének, előírásszerű 
tervezésének, dokumentálásának és értékelésének, valamint az eljárási szabá
lyok, a formai és tar talmi követelmények, a jogok és a kötelezettségek világos 
áttekinthetősége és helyes gyakorlati alkalmazásuk elősegítése érdekében a föld
tani jogszabályok teljes körére kiterjedő felülvizsgálatot és indokolt esetekben 
revíziót valósítunk meg. A felülvizsgálat és a továbbfejlesztő munka befejezése 
után mielőbb nyomtatásban is közreadjuk a földtani kutatás jogszabálygyűjte
ményét. 

VI. 

Előadásom az V. ötéves tervidőszak menet közbeni számvetése és a VI. öt
éves tervidőszakra való felkészülésről adott tájékoztatás. Egészében a földtani 
kutatás dinamikus fejlődéséről, a kutatás eredményességéről, ugyanakkor fel
adataink és vele gondjaink növekedéséről adhat tam számot. 

Az ország nehéz gazdasági helyzetében a geológiai kutatásra fordított milli
árdokat több és jobb munkával; a kutatási programok megalapozottságának 
javításával, a munka célratörő megszervezésével és hatékony megvalósításával, 
a bányászati beruházások és a termelés megbízható földtani megalapozásával, 
valamint a műrevaló ásványvagyon fokozott védelmével kell a társadalom szá
mára hasznossá tenni. Ennek a sokrétű, felelős munkának nélkülözhetetlen tár
sadalmi kontrollja, tárgyszerű vitafóruma a Földtani Társulat. Semmi sem kívá
natosabb ezen a téren, mint a széles körű, nyílt, megalapozott szakmai érvekre 
támaszkodó, konstruktív vita. A földtani kutatás legfontosabb kérdéseihez kap
csolódva, a legjobb megoldásokra törekedve, bírálva és kezdeményezve töltheti 
csak be társadalmi hivatását legnagyobb földtani szervezetünk. Szükséges az is, 
hogy a tanácskozások állásfoglalásai, ill. javaslatai eljussanak az illetékes irá
nyító szervekhez, vagy még inkább azok képviselőinek bevonásával rendezzék a 
vitaüléseket. 

Kérem a Magyarhoni Földtani Társulat vezetőit és tagjait, legyenek földtani 
kutatásunk élő lelkiismerete, és a földtan tudományának művelése mellett gya
korlati irányú fejlődésének is aktív társadalmi segítői. 


