
Az elmúlt 10 év geológiai kutatásainak eredményei 
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A KGST Földtani Állandó Bizottság fenn
állásának decennium a alkalmából a m agyaror
szági földtani kutatások ugyanazon időszak 
alatti eredm ényeit értékelve, azokban a KGST 
keretében végzett közös m unka eredm ényeit 
látjuk  tükröződni. Az elvégzett m unka, az ered
m ények számbavétele, értékelése az évforduló 
ünnepélyessé tételén túl, az előttünk álló fel
adatok megalapozottabb, jobb megoldása érde
kében is indokolt.

A történelm i hűség kedvéért meg kell em lí
tenem, hogy a magyarországi földtani kutatás 
ugrásszerű fejlődése, az ország fasiszta elnyo
más alóli felszabadítása után, a  szocialista or
szágépítés részeként, a Szovjetunió geológiai 
kutatási tapasztalatainak és módszereinek átvé
telével következett be. Máig terjedően fennm a
radtak ugyan a korábbi, nyersanyagok bányá
szatát és feldolgozását végző iparágakhoz kap
csolódó geológiai szervezetek, de a ku tatás te r
vezése, fázisokra bontott megvalósítása, doku
m entálása és értékelése, valam int azok központi 
felügyelete és irányítása szovjet geológiai ku ta
tási elvek és módszerek szerint fejlődött nagy 
arányú és széles körű geológiai tevékenységgé. 
A 100 éves m últra visszatekintő magyarországi 
földtani kutatás — értékes hagyom ányait meg
őrizve és továbbfejlesztve —, a szovjet geológia 
kutatási módszereit felhasználva — , tö rténeté
nek új korszakába lépett.

Új helyzetünkben a fejlődés mozgatóerői
hez tartoznak a  szocialista országokkal létreho
zott és rendszeresen m egújított m űszaki-tudo
mányos együttm űködési szerződések, — vala
m int egy rövid időn át a „földtani vezetők é rte 
kezlete”. Ezen az alapon bontakozott ki és veze
te tt jelentős eredm ényekhez 1963-tól kezdődően 
a KGST Földtani Állandó Bizottság tevékeny
sége. M unkában és eredm ényekben gazdag 10 
évre tek in thetünk  vissza a  közös m unka terü le
tén, amelyből a m agyar geológusok és geofizi
kusok is tevékeny részt vállaltak. Számos tém a 
kidolgozásában vettünk  részt, és olyan jelentős 
feladatok végrehajtását koordináltuk, m int:

— a  korszerű geofizikai m űszerek és mód
szerek kidolgozása terén  a szeizmikus 
m űszer- és módszerkutatások,

— „a nagym élységű üledékes medencék 
komplex földtani-geofizikai kutatása, 
kőolaj- és földgázlelőhelyek perspektí
váinak tisztázása céljából”,

— „karbonátos aljzathoz kötött bauxitlelő- 
helyek tudományos prognózisának alap
ja i”.

A legfőbb értéke ennek a m unkáknak azok 
a jelentős gazdasági eredm ények, am elyek a 
közös erőfeszítéssel kifejlesztett m űszerek és 
módszerek felhasználásával végzett ku tatóm un

ka eredm ényeként születtek. Az időszerű kérdé
sek kiemelése, a tapasztalatok összegezése és 
értékelése, a leghatékonyabb megoldások felvá
zolása m ár az előkészületek során ha t a m un
kába bevont szakemberekre, m ajd különböző 
csatornákon át felszívódva a geológiai kutatás 
szervezeteibe, éltető elem ként lendíti előre a 
fejlődést.

A Földtani Állandó Bizottság megalakulása 
óta nagy figyelm et fordíto tt a  geofizikai kérdé
sekre, különösen a geofizikai m űszerfejlesztés 
időszerű feladataira. M ár az első ülések határo
zatai nyom án felm érték a KGST-országok geo
fizikai m űszerállom ányának, m űszerfejlesztésé
nek  és műszergyártásának  a helyzetét. Elfoga
dásra kerü lt a  geofizikai m űszerek egységes 
nom enklatúrája, elkészült a  KGST-országok- 
ban gyárto tt geofizikai m űszerek első kataló
gusa és értékskálája.

Ajánlások születtek a m űszerfejlesztés irá
nyaira, a  fejlesztés országaink közötti célszerű 
m egosztására és a m űszaki célkitűzések para
m étereire.

A M agyar Népköztársaság számos javasla
to t dolgozott ki és te rjesz te tt a  szakbizottságok, 
m ajd az Állandó Bizottság elé. Ezek a javasla
tok később ajánlásokká váltak, és nagyrészt 
m egvalósultak. KGST-ajánlások alapján dolgoz
ták ki az előző ötéves tervben az MNK-ban a 
magnetofonos regisztrálásií szeizm ikus  berende
zést és a Pionír II. hordozható szeizm ikus fe l
vevőt. Eredm ényesen vette  ki a  részét a m agyar 
geofizika karottázsfejlesztéséből is: többek kö
zött a nagymélységű fúrások szelvényzéséhez a 
szükséges К — 7000 karottázs-berendezés kifej
lesztésével és а К —500—2 spektrum frekvenciás  
kis karottázsállomással.

A jelenlegi ötéves műszerfejlesztési tervben 
kiemelkedő szerepet kapott a digitális geofizikai 
m űszerfejlesztési program. Ennek eredm énye
képpen m egjelentek az első digitális terepi 
szeizmikus (MNK—NDK) és karottázsműsze- 
rek (MNK—NDK—SzU). A Földtani Állandó 
Bizottság 21. ülése által jóváhagyott új para
m etrikus sor m ár a digitális technika általános 
térhódítását tükrözi. (1971. október, Pécs.) En
nek megfelelően nő tt a számítógépek és a gépi 
adatfeldolgozás szerepe a  földtani kutatásban.

A geofizikai m űszerfejlesztés legújabb fel
adatai a  KGST tengerkutatási program jához 
kapcsolódnak. A m agyarországi gyártásra sza
kosított R— 10-es kis számítógép felhasználásá
val, annak rázásálló kivitelben való elkészítésé
vel — terepi felhasználásra alkalm as és hajóra 
is szerelhető szeizm ikus előfeldolgozó egység 
kifejlesztésével és korszerű szeizmikus berende
zéssel kívánunk az előirányzott program ban 
résztvenni.
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Másik kiemelkedően fontos terü lete  a 
K G ST-együttm űködésnek: a szénhidrogénkuta
tások elvi problém áinak megvitatása, a  kutatás- 
m ódszertan továbbfejlesztése és prognózistanul
mányok szerkesztése. Magyarország — ahol 
igen változatos földtani viszonyok között vé
geznek szénhidrogén-kutatásokat —  érdekelt 
ezekben a közös erőfeszítésekben. Különösen a 
nagymélységű fúrások geofizikai előkészítése, 
fúrási technológiája — és geofizikai szelvénye
zése terén  jelentkező problém ák megoldását 
illetően. M agyar javaslatra  vette fel m unka- 
program jába a Földtani Állandó Bizottság a 
mélymedenoék földtani és geofizikai adatainak 
feldolgozását, és korszerű kutatási módszerek 
kialakítását. M élyfúróberendezések im portálása 
és fúrási technológiák átvétele m ellett jelentős 
önálló m unkát végzetünk nagy behatoló és fel
bontóképességű szeizmikus berendezések és 
módszerek létrehozásában, valam int a  nagy 
nyomás- és hőm érsékletálló karottázs lyukm ű
szerek kifejlesztése és gyártása területén. Az 
elm últ évtizedben M agyarországon 12 db 4500 
m-es, illetve annál mélyebb szénhidrogénkutató
fúrást m élyítettek. Ezekkel eddig gyakorlati je
lentőségű szénhidrogén-lelőhelyeket nem  sike
rü lt feltárni, de több fúrásban CO2- és CH- 
beáram lást tapasztaltak. Megemlítem, hogy a 
legutóbbi 10 évre esik Magyarország jelenlegi 
legnagyobb kőolaj- és földgázlelőhelyének; a 
Szeged—algyői szénhidrogénmezőnek a  felfe
dezése és term elésbe állítása,

A szilárd, hasznosítható ásványi nyersanya
gok közül M agyarország számára kiemelkedő 
fontosságú a bauxit. Gazdaságos kiaknázását, 
illetve feldolgozását a  m agyar—szovjet tim föld 
—alum ínium -egyezmény segíti elő. A bauxit- 
földtani kutatások jelenlegi legfontosabb fel
adata a további perspektívák tisztázása és új 
lelőhelyek felderítése. A KGST keretében a 
m agyar félre háru l a „karbonátos aljzathoz kö
tö tt bauxitlelőhely prognózisainak tudományos 
alap jai” c. tém a koordinálása. Szovjet és román 
szakemberek közreműködésével megvizsgáltuk 
az országainkban és a világ más részein végzett 
bauxitkutatások tapasztalatait. Összefoglaltuk a 
bauxittelepek keletkezésére, teleptani viszo
nyaira és fennm aradásuk feltételeire vonatkozó 
legkorszerűbb megállapításokat. A jánlást dol
goztunk ki prognózistanulm ányok készítésére. 
Nagy lendülettel folyik a m unka ezen a terü le
ten, amely nélkülözhetetlen feltétele hosszútávú 
bauxitterm elési terveink realizálásának.

A Földtani és Színesfémkohászati Állandó 
Bizottság ajánlásainak felhasználásával 1964-től 
kezdődően nagyobb ütem ben folyt hazánkban a 
nehézszínesfém ek érceinek kutatása is. Ezek 
eredm ényeként a M átra-hegységben jelentős 
eredm ényeket é rtünk  el: metaszomatikus po- 
lim etallikus és rézporfiros érctelepek felfede
zésével. A recski rézérclelőhely, az alacsony 
koncentráció és a  jelentős mélység ellenére; 
koncentrált töm egterm elést figyelembe véve, 
feltárása u tán  fontos szerepet játszhat a m agyar 
népgazdaság rézellátásában.

Deficites ércfajták felderítése érdekében kö
zös érdekű és finanszírozású kutatásokat fo lytat

tunk Mongóliában. Ennek során felderítő- és elő
zetes fázisban m egkutattuk a Szalaa-i wolfram 
és az A ren-N uur-i molibdénlelőhelyet. Javaslatot 
dolgoztunk ki a Szalaa-i wolfram lelőhely k iter
melésére. K utatást végeztünk a Baga-Gazrin-i 
ónérces gránitmasszívum  és a  Csojbalszántól 
nyugatra eső területek  fedett és re jte tt típusú 
érclelőhelyeinek felderítésére.

A Földtani Állandó Bizottság tízéves tevé
kenysége során számos vízföldtani és v ízku ta
tási kérdéssel foglalkozott. Magyarországon a 
gyakorlat igen sokrétűen veti fel a vízföldtani 
problém ákat:

— Az Alföld felszíni és felszínközeli ke
serűsós és fertőzött, pangó vízfajtái év
századokon át nehezítették meg az em 
berek és az állatok életét egyaránt. Csak 
az ártézikútfúrások elterjedésével válto
zott meg a  helyzet gyökeresen. De a 
talajvíz — a talajjavítási és öntözési 
tevékenység nagyarányú kibontakozásá
val —  továbbra is központi probléma 
m aradt. Vízmegfigyelő kúthálózatot épí
tettek  ki és részletes talajvíztérképezés 
keretében tanulm ányozták az Alföld 
egész területét.

— A szénhidrogénkutatások ráirányították 
a figyelm et a Kis- és Nagyalföld 
term ikus anom áliájára. Ezeken a terüle
teken az elm últ 10 évben 275 db 35 °C- 
nál melegebb hévizet feltáró fúrást 
m élyítettek. Hasznosításuk igen sokrétű: 
elsősorban balneológiái, de felhasználják 
mezőgazdasági, lakótelepi, kórházi víz- 
és energianyerési célokra is.

— A vízbeszerzés problém ái m ellett egyes 
bányaterületeinken sok gondot okoz a 
víz elleni védekezés. Különösen a mély- 
művelésű barnakőszén-bányászatban 
okozott a közelm últban is a nagy m eny- 
nyiségű karsztvízbetörés igen nagy ká
rokat. A bauxitbányászat és a külfejté- 
ses lignitbányászat aktív  vízszintsüly- 
lyesztéssel védekezik a bányatérségek 
vízzel való elárasztása ellen.

A földtani térképszerkesztés első nagysza
bású KGST-programja, az országok 1:200 000-es 
m éretarányú áttekintő földtani térképsorozatá
nak egységes instrukció (Varsó, 1958) felhasz
nálásával történő megszerkesztése volt. Magyar- 
országon ez a m unka az elm últ években fejező
dött be; a  hegyvidékeken quarterrel fedett és 
fedetlen, a síkvidékeken ezen kívül még talaj
víz-, geofizikai és gazdaságföldtani változatban.

1966-tól kezdve Magyarország is résztvett 
Mongólia 1 : 200 000-es m éretarányú földtani 
térképezésében. 1973-ig a mongol geológusokkal 
együttm űködve 33 000 km 2 terü let földtani té r
képe készült el.

A lengyel fél kezdeményezésére és koordi
nálásával közrem űködtünk a  részletes földtani 
térképek egységes szempontok szerinti felvételi 
és szerkesztési ú tm utatójának kidolgozásában. 
Időközben több, gazdasági szempontból jelentős 
hegyvidékünk és m edencénk részletes földtani 
térképezését, és átfogó földtani vizsgálatát vé
geztük el, úgym int a  Mecsek-hegység, a  M átra-
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hegység és a Dorogi medence 1 :10 000-es, va
lam int a Tokaji-hegység és az É-i Bakony 
1 : 25 000-es részletességű földtani térképezését.

A Földtani Állandó Bizottság m ár a meg
alakulását követően program jába vette  a m ér
nökgeológiai térképezés és térképszerkesztés 
korszerű elvek és módszerek felhasználásával 
történő egységes instrukciójának kidolgozását. 
A különböző m éretarányú m intatérképek és az 
egységes jelkulcs a magyarországi mérnökgeoló
giai térképek készítésénél is felhasználásra ke
rült. Az ország leggyorsabb ütemben fejlődő te 
rületei: a Balaton környéke és a főváros 
1 :10 000-es m éretarányú mérnökgeológiai té r
képezését követően a legnagyobb városok is 
sorra jelentik be igényüket és vállalják a té r
képezési m unka jelentős költséghányadát is, te 
lepülésfejlesztési terveik megalapozása érde
kében.

Nagyra értékeljük a Földtani Állandó Bi
zottság elm últ 10 évi tevékenységében, hogy a 
földtani kutatások közgazdasági szempontok 
szerinti értékelésére alkalmas korszerű módsze- 
rek kidolgozására törekedett.

A gazdaságföldtani munkabizottság ásványi 
nyersanyag kondíciók m eghatározására vonat
kozó 1962. évi ajánlásainak felhasználásával, 
Magyarországon 1963-ban m egjelent az első 
ilyen irányú országos előírás. Az ezt követő 
években jelentős elméleti m unka folyt a föld
tani kutatásokkal feltárt ásványvagyon gazda
ságosságának értékelésére alkalmas módszerek 
kidolgozása érdekében. 1970-től kezdve m inden 
fontosabb ásványi nyersanyagra vonatkozóan 
bevezettük az alapvető gazdasági minősítés vég
rehajtását. További előrehaladást jelentett a 
„matematikai módszerek alkalmazása a föld
tanban” c. tém a kidolgozása és a gazdaságföld
tani eljárásokban való alkalmazása. Kőszén- és 
buxitlelőhelyek ásványvagyonának m atem atikai 
módszerekkel tö rtén t kísérleti értékelése folya
matban van. Ezután kerül sor e módszerek álta
lános alkalmazására.

A felsoroltakon kívül még számos jelentős 
feladat szerepelt a Földtani Állandó Bizottság 
munkaprogram jában, amelyek közül csak 
utalásszerűén említem  meg a  kutatások terve

zése, szervezése és finanszírozása tém akört és a 
laboratóriumi anyagvizsgálatok eszközeinek és 
módszereinek továbbfejlesztésére irányuló tevé
kenységet. Természetesen az országainkban 
végzett geológiai kutatótevékenység sokrétűbb 
annál, am it egy ünnepi alkalomra összeállított 
tanulm ány megemlíthet.

További feladatainkat illetően kikristályo
sodott célkitűzésekkel rendelkezünk, amelyek 
gazdasági fejlődésünk szükségleteiből és a ko
rábbi m unka tapasztalataiból szűrődtek le. Fi
gyelmünket elsősorban ezekre a feladatokra kell 
koncentrálni. Ilyenek a  kiem elt komplex prog
ramok, am elyeket felsőbb állami és KGST- 
szervek jelöltek ki, illetve fogadtak el. Ide ta r
toznak továbbá a Földtani Állandó Bizottság 
által kezdeményezett alapvető fontosságú kuta
tási témák. Vannak elvek és módszerek, ame
lyeket célszerűen tovább kell erősíteni, illetve 
fejleszteni. Ilyen például a  koncentráció elve és 
a gyakorlati kooperáció lehetőségeinek foko
zottabb érvényesítése. Törekedni kell a munka- 
program ba felvett tém ák kom plexitásának a  to
vábbi fokozására; elsősorban az elvi-módszer
tani kérdések összekapcsolására a  gyakorlati 
kérdésekkel, beleértve a konkrét szakosítás és 
a kooperáció megvalósítását is. Nagyobb teret 
kell biztosítani a kooperációban résztvevő vál
lalatoknak és intézeteknek. A hasznosítható 
ásványi nyersanyagok közül — az energiahor
dozók és az ércek, valam int a vegyipari alap
anyagok kiemelkedően fontos kutatása m ellett 
— az előttünk álló időszakban célszerű lenne 
fokozottabb figyelmet fordítani az építőanyag
ipar gyorsan növekvő és egyre sokrétűbbé váló 
igényeinek kielégítésére, valam int a  korszerű 
technológiák széles körű elterjedésének előse
gítése érdekében.

A KGST-munka az elm últ évtizedben je
lentős eredm ényekkel járu lt hozzá országaink 
gazdasági fejlődéséhez. A Földtani Állandó Bi
zottság összefogta és koordinálta az ásványi 
nyersanyagok hatékonyabb feltárására irányuló 
nemzeti törekvéseket. Az előttünk álló években 
a m unka az e lért eredm ényekre támaszkodva 
magasabb szinten folytatódik, és nem kétséges, 
hogy újabb sikereket fogunk elérni a természeti 
erőforrások kutatásában és feltárásában.
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