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Engedjék meg, hogy V. ötéves tervünk ered
m ényeinek tükrében vázlatosan bem utassam  a 
Magyar Állami Földtani Intézet szerepét, fel
adatát, a földtani alap- és előkutatás kapcsolati 
rendszerét az ásványi nyersanyagkutatásban; 
eredm ényeinket és törekvéseinket a tudomány 
hatékony felhasználása, fejlesztése, gyakorlati 
megalapozása terén. Ügy érzem, e körben köz
helyszerű lenne a tudom ány term előerővé válá
sát ú jra  megfogalmazni; m últunk, szaktudomá
nyunk módszerei, a napi élet követelményévé 
te tte  ezt m ár régen. M unkánk „röghözkötött” 
jellege kizárja az élettől való elszakadás lehető
ségét, igényli a napi élettel való legaktívabb 
kapcsolattartást — m inden szinten.

Az intézet V. ötéves tervét a lezárás és fel
készülés egysége jellemezte, az útkeresés néha 
vitáktól sem mentes, nehéz időszakaival ta r
kítva.

A tervidőszakban fejeződött be gyakorlatilag 
az ország népgazdasági szempontból először 
rangsorolt területeinek 20 éves felvételi prog
ram ja, amely szaktudom ányi szempontból a IV. 
generációs földtani térképek felvételét, a föld
tani adatok grandiózus m éretű revízióját, tér
képi szintetizálását jelentette. Ennek során a 
kiem elt területeken a földtani felépítéstől, a 
szerkezeti helyzet bonyolultságától, a található 
ásványi nyersanyagok fajtáitól függő m éretará
nyú (egyben részletességű), dokumentációs 
alapadataiban és variációs változataiban legkor
szerűbb földtani térképrendszert hoztunk létre. 
M egoldottuk a különböző felhasználási célok 
(építésföldtani, mérnökgeológiai, vízföldtani, 
környezetpotenciál-, agrogeológiai, prognózist 
alapozó, őskörnyezeti rekonstrukció stb.) tem a
tikus, szelvény szerinti szabványosított felvé
teli, szerkesztési, kiadási rendszerét és tovább
fejlesztését.

A napi élet prózai adataira lefordítva ez a 
m unka 274 térképlap részletes (10 E, 25 E, sík
vidéken 100 E m érearányú) felvételét, szerkesz
tését és 117 térkép 419 változatának kiadását 
(ennek 42, ill. 52% -át az V. ötéves tervben) je
lentette. Ez mindösszesen 46 090 km 2-t (az or
szág területének kb. 50%-át) jelent új térkép
anyagban. Ezen tú l még 32 db országos áttekin
tő- és céltérképet adtunk közre, összesen 69 kö
te t térképmagyarázóval. Az országos m éretű re
vízió eredm ényeit 45 monográfiában, tanul
m ánykötetben foglaltuk össze. Ezen anyagok 
használati értékéről csak három jellemző adat:

— a tervidőszakban m egkutatott Máza D-i 
feketekőszén területet, mecseki prognózistérké
peinken m ár 1967-ben ábrázoltuk:

— a dorogi bányászat lencsehegyi területe az 
1960-as évek felvételi m unkáinak eredm énye;

— a legújabb N y-m átrai ércprospekciós ku
tatások alapja az ottani részletes felvételi m un
kánk — de folytathatnám  a sort.

1974-ben befejeztük a nógrád-cserháti terület 
barnakőszén-, 1980-ban a Börzsöny központi 
részének színesérc-perspektíváit célzó földtani 
felvételi program jainkat — sajnos a fő célt te
kintve negatív eredménnyel. K iadtuk a Budai- 
és a Keszthelyi hegység földtani térképeit.

Az V. ötéves tervidőszak legfőbb eredm ényé
nek ta rtju k  — a földtani alap- és előkutatás 
szempontjából —, hogy beigazolódott e munkák 
szükségessége, hatékonysága, és nyugodtan 
mondhatom: gazdaságossága is. A tervidőszak 
során egyértelm űen bebizonyosodott, hogy a 
szaktudom ányunk által egy évszázad alatt kiala
kított szakaszosság, egymásraépülés mellőzésé
vel, a hiányos földtani ism eretességre alapozott, 
kellően át nem gondolt módszertan alapján vég
rehajtani szándékozott kutatási programok 
eredm énytelenek és egyben gazdaságtalanok. 
Már a tervidőszak során sikerült e felismerések 
alapján új felvételi program jainkat kialakítani:

Az ún. Darnó-program ot leszűkítettük a nép- 
gazdasági szempontból legsürgetőbb problémák 
területének vizsgálatára, és azon belül szaka
szoltuk a kutatást. így m egkezdtük az Aggtelek 
—Rudabányai-hegység és a Velencei-hegység 
részletes földtani felvételét a földtani ismere- 
tességi helyzet javítása céljából. Ezt követően 
kerülhet sor érckutatási programok tervezésére 
és végrehajtására.

A Ny-i M átra földtani ismeretessége (az ott 
korábban elkészült részletes térképek alapján) 
lehetővé tette, hogy szerkezeti és vulkanotekto- 
nikai problémák tisztázásával egyidejűleg meg
kezdjük a terület ércprospekciós, ércgenetikai 
vizsgálatát. Ilyen megfontolások és megközelí
tési mód m ellett tudunk eleget tenni a rudabá- 
nyai és gyöngyösoroszi bányászat perspektíváit 
a VI. ötéves terv  folyamán tisztázni kívánó, 
sürgető népgazdasági igényeknek. A többszörö
sen sürgető igények (agrogeológia, m élyföldtani 
perspektívák, vízföldtan) kielégítése érdekében 
megkezdtük a Kisalföld kutatásának módszer
tani előkészítését.

Másik eredm ényként emelem ki, hogy nyers
anyagkutatási tevékenységünket és a gyakorlati 
igények kielégítését igyekeztünk konkréttá ten
ni az elm últ években:

A kimerülő ajkai barnakőszénterület pótlása 
érdekében elvégeztük a magyarpolányi remény
beli terü let kutatását és elkészítettük zárójelen
tését. Mivel ennek alapján nem lehetett érde
mes készletet igazolni, megkezdtük további két 
rem énybeli terület — a tósokberéndi és a kis- 
lődi — kutatását.
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M egkezdtük a Mecsek DK-i részén lévő, a 
Máza D-i területhez csatlakozó rem énybeli fe
ketekőszénterület ku tatását fúrásos és geofizi
kai módszerekkel. Az Öfalu K-i terü let déli ré
szén, ahol a kőszéntartalm ú képződményeket a 
felszínhez legközelebbi helyzetben feltételeztük, 
a kutatást befejeztük; értékelése még folyam at
ban van.

Részt vettünk az eocénprogramban a nagy
egyháza—m ány—zsámbéki terü let készlettérké
peinek revíziójával és bizottsági szaktanács- 
adással.

Rendkívüli érdeklődést váltott ki a gyakorlati 
szakemberek részéről (vízügy, mezőgazdaság, 
távlati tervezés területén) az Alföld Földtani A t
lasza sorozatunk. E m unka a tárgyidőszakban 
a befejezés stádium ába ju tott, megkezdődött az 
eredm ények szintetizálása. Jellemzésére csak 
annyit, hogy 72 vízmegfigyelő kútunk alapja 
lehet az országrésznyi te rü let vízutánpótlódási, 
vízbeszerzési lehetőségei megalapozásának.

Mérnökgeológiai m unkáink során elkészítet
tük  a Balaton-környék, Budapest és Salgótarján 
építésföldtani térképeit. Jelentősen előrehaladt 
Pécs építésföldtani térképezése, és m egkezdtük 
Szeged térképezését is. Folytattuk a regionális 
mérnökgeológiai helyzetképek összeállítását és 
a csúszásveszélyes területek  kataszterezési m un
káit.

A földtani kutatás felé irányuló újabb igé
nyek alapján elkészítettük az egész országra, 
és egyes kiem elt területekre a környezetvédel
mi, valam int felszíni szennyeződés-érzékenységi 
térképek első példányait. K ialakítottuk e fontos 
m unkák országos program jait. Kidolgoztuk az 
agrogeológiai kutatások fejlesztési irányait; 
folytattuk a helyben fellelhető talajjavító  anya
gok kutatását. Általam súlyosnak ítélt lem ara
dásunkat pótoltuk a Magyarország 1 :500 000 
m éretarányú földtani, tektonikai, ősföldrajzi a t
laszai szerkesztési és kiadási program jának el
készítésével. M indhárom tém a m ár VI. ötéves 
tervi feladatainkat alapozza meg.

Nem lenne teljes rövid ism ertetésem, ha nem 
említeném  meg néhány fontos nyersanyagkuta
tási eredm ényünket is: a tervidőszak során vált 
új nyersanyagként hazánkban ism ertté az olaj
pala (melynek sokirányú hasznosítását m ár ma 
is egy sor szabadalom jelzi). Jelentős perlit- 
készleteket m utattunk  ki a Tokaji-hegység te 
rületén. Először tártunk  fel term éskénnyomo- 
kat Magyarországon (Páty).

Jelentős új elemekkel bővült kutatási tevé
kenységünk a beszámolási időszakban. A KFH 
koncepciója alapján kialakítottuk a m inden 
nyersanyagra kiterjedő országos és terü leti 
prognózisok rendszerét, iparági együttm űködés
ben történő végrehajtását. Az intézet (profiljá
ból következően) e prognózisokhoz vagy azok 
továbbfejlesztéséhez szükséges tudományos ala
pok szintézis-szemléletű kimunkálását, a lehe
tőségek, vagy kizáró okok elméleti és térképi 
m egjelenítését tekinti fő feladatának, a regio
nális áttekintést igénylő elm életi-gyakorlati 
oda-visszacsatolás missziójával. Erőink végessé
gét jelzi, hogy káderhiány és földtani előkészí
tettség hiánya m iatt legkevesebbet az országos

ércprognózis területén  léptünk előbbre. Örven
detes viszont, hogy közel félévszázados szünet 
u tán  az intézet — a tém a jelentősége tudatá
ban — képes volt erőinek m integy 15% -át á t
csoportosítani a szénhidrogénkutatás igényei 
szerint.

A szénhidrogén-prognózis földtani megalapo
zása érdekében elkészítettük a Mecsek hegység 
és a Dunántúli-középhegység CH prognózisát, 
megkezdtük az észak-magyarországi kutatások 
előkészítését. Az OKGT-vel közösen elkészítet
tük  az ország legfontosabb potenciális szénhid
rogén tárolójának, a pannon formációnak tér- 
képsorozatát és képződményeinek ism ertető 
m agyarázóját. Ugyanezen célból fo lytattuk az 
Alföld és a Tolnai-dombvidék elfedett miocén 
képződményeinek vizsgálatát. Az olajpala-típusú 
képződményekre vonatkozó vizsgálatok területi 
kiterjesztésével a hajdani szénhidrogénképződés 
több, potenciálisan lehetséges zónáját valószí
nűsítettük. Jelentős laboratórium i kapacitást 
fejlesztettünk ki a szénhidrogén-kutatás szer
ves-geokémiai vizsgálati igényének kielégíté
sére és ennek szolgálatába állítottuk m ikrofilm 
laboratórium unkat .

Az eocén barnakőszén prognózisa keretében 
a M óri-ároktól К-re  levő területek  prognózisa 
készült el 9 térképváltozattal; ez Tatabánya, 
Mány, Nagyegyháza, Oroszlány, Dorog körze
téig terjed.

Összeállítottuk a Dunántúli-középhegység 
egészére' vonatkozó barnakőszén prognózis és 
előkutatás program ját. Az egész középhegységi 
terü letre  az eocén bázisképződmények térképe 
is elkészült.

Elkészítettük az ország lignitvagyonának á t
tekintését és gazdaságföldtani értékelését ta r
talmazó helyzetképet. 4 lapból álló térképsoro
zata és rövid m agyarázója m ár nyom dában van.

A Dunántúli-középhegység bauxitföldtani 
térképsorozatából 2 változat nyom tatásban meg
jelent, 1 változat szerkesztése pedig befejező
dött. A kiadott anyagok egyben módszertani 
útm utatók is. Kidolgoztuk a bauxitprognózis és 
előkutatás teljes program ját, azonkívül elkészí
te ttük  négy részterület terü leti prognózisának 
és előkutatásának tervét is, nagyrészt a Bauxit- 
kutató Vállalatai kooperálva.

Az ország építőipari nyersanyagainak prog
nózisai közül nagy részben elkészült a törm elé
kes—üledékes kőzetek áttekintő prognózisa és 
összeállítottuk a többi kőzetfélék feldolgozásá
nak részletes program ját is.

Az országos vízprognózis keretében a regio
nális vízellátás megtervezéséhez 1 :500 000 mé
retarányú  térképet szerkesztettünk, 4 válto
zatban.

Szintén új eleme m unkánknak, hogy fokoza
tosan növekvő súlyt kaptak — és a jövőben is 
kapnak — alapkutatási feladatok. Ennek kere
tében, a tervidőszakban bontakozott ki az or
szág egyes területrészeinek, vagy egész régiói
nak földtani felépítését reprezentáló — a föld
tan i kutatásoknál szabványosított, hivatkozási 
alapul szolgáló — földtani egységek etalon vizs
gálatát célzó országos földtani alapszelvény- 
program. Ennek megvalósítása során m ár m int
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egy 300 szabványosított szelvénnyel rendelke
zünk. Döntő lépése lesz e program nak a föld
tani kutatás egésze szempontjából, ha m unkán
kat a mélymedencék alapfúrásokkal történő, 
geofizikai szelvényekkel megalapozott feltárá
saival tudjuk továbbfejleszteni.

A földtani kutatás kiemelkedő nyersanyag
kutatási eredm ényei lehetővé tették  — a növek
vő igények és nehezedő feltételek pedig szükség- 
szerűvé teszik — kutatási stratégiánk továbbfej
lesztését. Ennek megalapozása érdekében m ár 
az elmúlt évben kidolgoztunk 19 kutatási prog
ramot.

A kutatások hatékonysága érdekében az in
tézet tudományos szolgáltatásai — úgy gondo
lom — jó irányban fejlődtek. K iépítettük a Te
rületi Földtani Szolgálatokat, melyeknek leg
főbb jelentősége a gyakorlati élet igényeinek 
naprakész állapotú közvetítése, a földtani ható
sági m unka és a kutatás tervezési biztonságá
nak növelése. Földtani anyagvizsgáló kapacitá
sunk 30%-kal, kiadási kapacitásunk 42% -kal 
nőtt; m indkét esetben szeretnénk, ha ez nem 
csak adatszolgáltatásban, hanem  az iparral 
együttes kiértékelésben, az ipari kutatási ered
m ények fokozott kiadásában is realizálódna. 
Azonos célkitűzésekkel fejlesztettük inform á
ciós rendszerünket a külföldi adatok feltárása 
és a számítógépi feldolgozást lehetővé tevő 
adatbázis kialakítása céljából. Sokat fejlődtek 
nemzetközi kapcsolataink is, bár ezek céltuda
tos hasznosítása inkább a VI. ötéves terv  fel
adatát fogja képezni.

Nem kerültek el term észetesen bennünket 
sem az itt m ár részben em lített problémák. En
gedjék meg, hogy ezek sorából a legfontosab
bat: káderhiányunkat emeljem ki. A változó 
gazdasági koncepciók, a szüneteltetett képzés 
„eredm ényeképpen” nehézségeink vannak a 
geológusok és a geológustechnikusok egyszerű 
káderpótlása terén is (nyugdíjazás, új feladatok 
stb. miatt). A képzést intézetünk az oktatásba 
történ t aktív bekapcsolódással (7 dolgozónk ok
ta t egyetemeken, főiskolákon, üzem eltetjük a 
Sümegi Központi Oktatási Bázist), továbbkép
zéssel támogatja. Tudatos káderpolitikánk mel
lett (melynek első eredm ényei m ár a tervidő
szak tavalyi évében is lem érhetők voltak), a 
MÁFI—ELGI együttműködésben rejlő további 
lehetőségek feltárásával, kooperációs iparági 
kapcsolataink fejlesztésével, koordinált kutató
bázis-hálózat tem atikus kiépítésével (itt elsősor
ban akadémiai, egyetemi, iparági kutatóhelyek
re gondolunk) próbálunk továbblépni, és tovább 
keressük az intenzív, jórészt önerős belső fej
lesztés, valam int a társulásos műszaki fejlesztés 
lehetőségeit.

Az intézet kutatói, dolgozói ismerik tudo
m ánytörténetünket, birtokában vannak a hazai 
kutatás közel másfél évszázados tapasztalatá
nak, hogy reálisan ítéljék meg az ország föld
tan i adottságaiból, a műszaki technika és a 
technológia fejlődéséből adódó perspektíváin
kat. Tudatában vagyunk annak, hogy a kutatási 
feladatok egyre nehezebbé, bonyolultabbá, a 
szakmánk iránti igények egyre sokrétűbbé vál
nak. Meggyőződésünk éppen ezért, hogy foko
zottan szükség van a tudományos módszerű, el
m élyült kutatóm unkára; az exponenciálisan nö
vekvő adattömeg új szintézisekben történő ki
értékelésére, a tudom ány és a gyakorlat napi 
kölcsönhatásban történő művelésére. Döntő 
kérdés, hogy sikerül-e az ország földtani isme
retességét a nagyobb mélységek, bonyolultabb 
szerkezeti és genetikai viszonyok m ellett maga
sabb szintre emelni; sikerül-e új természeti 
összefüggéseket találnunk, új földtani modelle
ket létrehoznunk, új genetikai hipotéziseket 
igazolnunk a következő ötéves tervek idején — 
és mindezeket hasznosítható ásványi anyagok 
form ájában realizálnunk?

A m a m ár ism ert VI. ötéves tervünk alapján 
úgy érzem — igen. A népgazdaság kívánalmai 
szerint alakítottuk ki az intézet tevékenységé
nek súlypontjait. Az előttünk álló időben az 
arányok véglegesítése a feladatunk: a szaksze
rűség és gazdaságosság messzemenő figyelembe
vételével megfelelő arányban fogjuk tartan i az 
egyes régiók földtani ismeretességének növelé
sét célzó felvételi m unkánkat; a jövő kérdéseit 
eldöntő prognózis-tevékenységünket és a gya
korlati élet által megkövetelt, konkrét nyers
anyag felderítésre, a távlati tervezés megalapo
zására, a mezőgazdaság igényeinek kielégíté
sére irányuló m unkáinkat.

Az intézet tudományos m unkája színvonalá
nak emelése, leghatékonyabb gazdaságsegítő te
vékenysége érdekében fokozzuk az országos át
tekintések, szintézisek elkészítését, a tudomá
nyosan megalapozott döntéselőkészítés napi 
gyakorlattá tételét, az új eredm ények alapkuta
tási szintre történő visszacsatolását. Alapvető 
feladat, hogy kutatási kapacitásunkat a legjobb 
időben és a legfontosabb problémák megoldá
sánál optimálisan tud juk  hasznosítani.

Meggyőződésem, hogy a legaktuálisabb párt- 
és korm ányhatározatok, a Tudománypolitikai 
Bizottság állásfoglalásai kitűnő feltételeket te 
rem tettek munkánkhoz. Kérem  a jelenlévőket, 
hogy segítsük egymást aktív együttműködéssel 
e határozatok valóra váltásában és hazai term é
szeti erőforrásaink minél szélesebb körű fel
tárásában.
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