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A VL ötéves tervidőszak eredményei és a 
VIL ötéves tervi célkitűzések a földtani 
kutatások terén

Immáron hagyomány, hogy ötévenként átte
kintjük a földtani kutatások eredményeit, be
számolunk az elért új tudományos eredmények
ről, vagyonnövekményekről és ismertetjük a 
következő öt esztendő földtani kutatási koncep
cióit, megvalósítandó terveit. A VI. ötéves terv
periódus 1981—1985 közötti időszaka kemény 
próbára tette az egész hazai kutatógárdát, kuta
tási intézményeket, a bányászatot, de az egész 
magyar népgazdaságot és a gazdaságpolitikai ve
zetést egyaránt. Nagy változások mentek vég
be a világgazdaságban és ezek továbbra is ked
vezőtlenül hatottak hazánk fejlődésére. A csere
arányok továbbra is azokat az árufajtákat érin
tették kedvezőtlenül, melyekben érdekeltek va
gyunk és így nem kerülhetett sor valamennyi 
országos célkitűzésünk megvalósítására. Egyes 
ásványi nyersanyagok, fémek, sőt az utóbbi idő
ben a kőolaj világpiaci ára is csökkent, meg
változtatva ezzel a kapcsolódó értékelést is sőt 
a kereslet-kínálat addig kialakult arányait.

Változás történt 1983-től a finanszírozás ad
digi rendjében is, amennyiben az építőipari 
nyersanyag-kutatásokat a költségvetési keretből 
a Központi Földtani Hivatal, a szén- és bauxit- 
kutatásoknál, érckutatásoknál az alap- és előku
tatások egy részét ugyancsak a KFH finanszí
rozza, míg a szénhidrogéneknél valamennyi ku

tatási szakaszt az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt, egyéb ásványi nyersanyagoknál a felde
rítő- és annál magasabb kutatási fázisok költ
ségeit a trösztök és vállalatok fedezik. A célra- 
orientált operatív kutatási tervek vonatkozásá
ban hivatalunknak figyelembe veendő vélemé
nyezési joga van, az ásványvagyon-gazdálkodás 
tekintetében is a korábbiakhoz hasonló felada
taink vannak, annak ellenére, hogy az Ásvány
vagyon Bizottság mint tárcaközi szerv meg
szűnt.

Pótlására az ugyancsak széles alapokon szer
vezett Ásványvagyonvédelmi Tanácsot hoztuk 
létre.

Az elmúlt 5 év alatt végzett földtani kutató- 
munkálatok mind az alap- és elő-, mind a konk
rét ásványi célkutatások tekintetében sikeres, 
eredményes tevékenységnek bizonyultak, 
amennyiben a fekete-kőolaj kivételével vala
mennyi bányászott ásványi nyersanyagfajtánk 
esetében az újonnan felkutatott készletek pótol
ták a kitermelt mennyiségeket, esetenként azo
kat többszörösen felülmúlták.

Az ásványi nyersanyag-kutatásra fordított 
20,3 Mrd Ft-tal szemben az új ipari nyers- 
anyag-vagyonhoz kapcsolódó potenciális népgaz
dasági, „in situ” érték 426,4 Mrd Ft. 1 Ft föld
tani kutatási ráfordítás 21,0 Ft „in situ” értéket 
eredményezett a VI. ötéves tervben.

A VJ. ötéves terv kutatási eredményei

Az ország nyersanyag-vagyoninak feltárását 
megalapozó földtani alap- és előkutatás irányí
tása egyrészről a finanszírozás rendjében bekö
vetkezett időközi változás, másrészről a bonyo
lultabbá váló feltételek és növekvő tudományos 
igényesség következtében mind nagyobb arányú 
erőfeszítéseket igényel a hivatal részéről. A fel
adatok ellátásának kutatóhelyi bázisát a Magyar 
Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet képezi. Spe
ciális igényű vizsgálatok elvégzésében jelentős 
szerep jut az egyetemi tanszékek és akadémiai 
kutatóhelyek mindegyikének.

Az ötéves terv folyamán az alapkutatások kö
zül az ország földtani ismeretességének szinte
tizáló munkái, valamint a földtani, geofizikai 
kutatások módszertani fejlesztési témái kaptak 
nagyobb hangsúlyt. A témakörök tárcaszintű, 
vagy országos, interdiszciplináris keretekbe fog
lalt, egységes felépítésű rendszere szervesen il
leszkedett „Az ország természeti erőforrásainak 
átfogó tudományos vizsgálata” című kutatási fő
irányba, megvalósításuk rangot adott az orszá
gos témáknak is, melyek 1985-ben befejeződ
tek.
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Az országos áttekintő-értékelő munkák sorá
ban Magyarország 1:500 000 méretarányú föld
tani atlaszából 36 lap szerkesztése fejeződött be. 
3 változat jelent meg nyomtatásban, 4 pedig 
próbanyomat szintjéig jutott el.

Az ország etalon jellegű földtani felszíni és 
fúrási alapszelvényeinek vizsgálata során olyan 
értékes adatok birtokába jutottunk, melyek le
hetővé teszik a hazai kőzetformációk jellemzé
sét és összehasonlítását nemcsak az ország egyes 
területrészei között, hanem nemzetközi viszony
latban is. A formációk megismerése segítséget 
nyújt mind a felszínközeli (kőszén, érc, ásvány- 
bányászati anyagok), mind pedig a medencék
ben elhelyezkedő ásványi nyersanyagok (szén- 
hidrogén, víz) prognózisának megbízhatóbbá té
teléhez.

Az ásványi nyersanyagok specifikus terepi 
kutatási módszereinek és műszereinek hazai vi
szonyokra adaptált vagy új fejlesztésű típusai, 
nemzetközi elismertséget és számottevő gazda
sági hasznot is eredményeztek.

Csak tájékoztatásul közlöm, hogy a Magyar 
Állami Eötvös Lornád Geofizikai Intézet mű
szerértékesítés területén hazai viszonylatban 
188,4 MFt-ot, szocialista relációban 962,3 MFt- 
ot és tőkés vonatkozásban 148,4 MFt-ot eredmé
nyezett.

A VI. ötéves tervi tervidőszakban számos ku
tatási programunkat befejeztük, ezek a Nagyal
föld, Bakony-hegység, Nyugati-Mecsek földtani 
térképezése, az eocén korú kőszenek prognózisa, 
az építőipari nyersanyagok prognózisa, a Balaton 
környéki, budapesti, pécsi mérnökgeológiai tér
képezés, az Általános Rendezési Tervek földtani 
megalapozása. A tervidőszakban indult és be is 
fejeződött az Aggtelek-Rudabányai-hegység, va
lamint a Középső- és Nyugati-Mátra kutatási 
programja.

Sajnos nem sikerült a rudabányaihoz hasonló 
vasérckészletek kimutatása, és nem sikerült a 
Mátrában nagytömegű porfiros érctestet talál
nunk, sikerült viszont külfejtéssel művelhető 
gipsztelepet és a Mátrában új ércteléreket fel
fedeznünk.

A tervidőszakban új kutatási programok is 
indultak, a Kisalföld komplex térképezése, Ve
lencei-hegység érckutatást megalapozó térképe
zése, a balatoni üdülőkörzet mérnökgeoló
giai térképezése, a recski mélyszinti érce- 
sedés geokémiai etalon vizsgálata, továbbá az 
izotóp-hidrogeológiai kutatások.

A tervidőszak során új számítógépi progra
mok kidolgozásával korszerűsítettük az évente 
elkészülő országos ásványvagyon-mérlegeket.

Szintén ki kell emelnünk egyes ásványi 
nyersanyagoknak az egész országra kiterjesz
tett, elkészült prognózisát, mint a bauxit-, lig
nit-, érc-, építőanyag- és vízprognózisokat.

Országos jellegű szolgáltatásaink terén is kor
szerűsítéseket és bővítéseket végeztünk: Ma
gyarország mélyfúrási alapadatainak számítógé
pes lekérdezési rendszere, GEOFOND (megku- 
tottsági) térképek szerkesztése, dokumentációs 
anyagok (nagy méretűek is) mikrofilmezése.
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Fő törekvésünk volt, hogy alapkutatási ered
ményeinket az ásványi nyersanyag-kutatás és 
egyéb népgazdasági igények számára hasznosít- 
hatóvá tegyük, ill. az eredményeket a részletező 
kutatást végző vállalatok, vagy közvetlenül a 
felhasználó számára átadjuk.

1986. március 10-én MÄFI—ELGI közös be
számoló keretében került sor a bauxitprognó- 
zis és előkutatás ismertetésére, a dunántúli 
barnakőszén-előkutatás beszámolójára, a Kisal
föld több célú komplex földtani térképezésének 
ismertetésére, az Aggtelek-Rudabányai-hegység 
komplex földtani térképezéséről szóló előadásra, 
valamint a Középső- és Nyugati-Mátra ércelőku
tatása témakör ismertetésére.

1986. március 13-án a MÁELGI-ben tartott 
beszámoló programja az alábbi volt: geodinami- 
kai vizsgálatok; a tranziens módszer bevezetése; 
elektromágnesesmódszer-fejlesztés, fizikai mo
dellezés ; mérnökgeofizikai szondázások alkalma
zása az' árvízvédelemben, a szén- és bauxitku- 
tatásban; magnetotellorikus berendezés fejlesz
tése; a digitális szeizmikus kutatás és program- 
rendszer fejlesztése; geofizikai expressz előfel
dolgozó központi kifejlesztése; interaktív szeiz
mikus munkahely; a geoelektromos rétegköve
tés alkalmazása a szénkutatásban; mélyfúrási 
geofizikai módszerfejlesztés (neutronfizikai pa
raméterek meghatározása, fáciesvizsgálatok); 
mikrogép vezérelt karotázs rendszer fejlesztése 
(Intergeotechnika); processzoros akusztikus ka
rotázs rendszer, ASZOIGISZ feldolgozó rend
szerfejlesztés (SzU kőolajiparával közösen).

1986. március 14-én adtak számot a kutatók 
a MÄFI-ban a szénhidrogén prognózisok föld
tani megalapozásáról; Magyarország 500 000-es 
földtani atlaszáról; a MÁFI vízföldtani kutatá
sairól, Szeged mérnökgeológiai térképezéséről; 
Általános Rendezési Tervek földtani megalapo
zásáról; építőanyagipari ásványi nyersanyagok 
országos prognózisáról.

A MÁFI módszertani munkái ismertetése ke
retében beszámoltak a földtani térképezési és 
prognózis módszerekről, az anyagvizsgálati és 
dokumentációs metodikáról, valamint a gazda
ságföldtani és informatikai munkák állásáról.

A mellékelt táblázatból látható az egyes kuta
tási feladatok VI. ötéves tervbeli eredményei és 
a VII. ötéves terv előirányzata. Miután a korre
ferátumokban a főgeológus kollégák ismertetni 
fogják az ipari kutatások eredményeit, én itt né
hány mondatban főleg az alap- és előkutatások
ról szeretnék szólni.

A szénhidrogének vonatkozásában tavaly el
készült az új szénhidrogén-prognózis, mely az 
1984. évi állapotnak megfelelően rögzítette 
mindazt, amit ennek a fontos nyersanyagnak 
képződéséről, vándorlásáról, felhalmozódásáról 
és az ehhez kapcsolódó kutatási perspektívák
ról tudunk. Nagyon fontos új felismerések szü
lettek az elmúlt 5 év földtani munkái nyoxpán 
és pontosodtak mélyföldtani, szénhidrogén
földtani modelljeink. Az ezzel kapcsolatfis tu
dományos eredményekről az 1984. évi moszkvai 
Geológiai Világkongresszuson, az 1985. évi Eu
rópai Geofizikusok Kongresszusán Budapesten,
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Magyarországi földtani kutatások

Kutatási feladatok
VI. ötéves terv eredményei

rá fo rd ítá s  ipari készlet- ..in situ” ratormtas növekmény érték

VII. ötéves tervi előirányzat
ráfordítás ipari készlet' ”in situ” raiorcutas növekmény érték

M Ft M t Md Ft M Ft M t Md Ft

Alap- és regionális 
előkutatás 1 360 1 700

Szénhidrogén-kutatás 14 713 51 221,4 20 762 28 121,2
Kőszén-lignitkutatás 1 460 414 114,0 1 665 718 137,0
Bauxitkutatás 1 326 17 7,2 2 222 15 6,3
Ere- és ásványkutatás 613 82 3,8 224 28 1,6
Építőanyag-kutatás 285 2 600 80,0 300 3 800 120,0

összesen: 20 257 3 164 426,4 26 873 4 589 386,1

1 Ft földtani kutatási ráfordítás eredménye: 21,0 Ft in situ érték (VI. ötéves tervi tény) 
14,4 Ft in situ érték (VII. ötéves tervi előirányzat)

és az ugyancsak itthon megrendezett nemzetkö
zi Neogén Kongresszuson számos előadónk si
keres és nemzetközileg is elismert előadást tar
tott, melyek különböző nemzetközi kiadványok
ban publicitást is kaptak. A tervperiódusban 
kereken 51,0 Mt új ipari szénhidrogén-készletet 
fedeztünk fel, melynek „in situ” értéke 221 Mrd 
Ft. Ugyanezen időszakban 45 Mt kőolaj-födgáz- 
mennyiség került kitermelésre. 1 t  CH vagyon
növekedés fajlagos költsége 285 Ft.

Kőszénkutatás területén a VI. ötéves terv
időszak befejezésekor a kutatás eredményeként 
413,7 Mt új szénvagyont ismertünk meg. Az elő
kutatások célja, hogy körvonalazzák a remény
beli kőszénvagyont, földtani elméleti és térké
pezési, geofizikai mérési és mélyfúrásos módsze
rekkel.

E kutatási fázis területei: Ajka—II. és kör
nyezete (Veszprémi Szb.), a Cserhát (Nógrádi 
Szb.). Miskolc—D, Medence perem Ny és Bala
ton —• Szilvásvárad (Borsodi Szb.), valamint 
Lencsehegy É és D (Dorogi Szb.).

Ezen kívül a Dorogi-, Veszprémi-, Nógrádi- 
és Borsodi Szénbányák számos kisebb külfej
tésre reménybeli területén is folytak előkutatá
sok. A VI. ötéves terv során összesen 195 Mt 
fekete, 119 Mt barnakőszén, továbbá 100 Mt 
lignitvagyonnal növekedett az ország ásvány- 
vagyona, ami mintegy 70 Mrd Ft értéket képvi
sel. A tervidőszak alatt kereken 125 Mt szén
mennyiséget bányásztunk ki.

Bauxitkutatás vonalán az 5052/81. sz. ÁTB- 
batározat — az előkutatás KFH finanszírozása 
— teljesen csak 1984-től került bevezetésre. Ez 
a felszíni geofizikai arány és költség tudatos 
növeléséhez, és a mélyfúrás csökkenéséhez (12 
—15 km-ről 10 km-re) vezetett, amelybe a fú
rási árnövekedés is szerepet játszott.

Nyírád-Csabpuszta felső szint produktivitása 
és kedvező, Hévizet nem veszélyeztető vízföld
tani helyzete koncentrált kutatáshoz; Fenyőfő— 
Bakonyoszlop környezetében a megnövekedett 
produktivitás hangsúlyeltolódáshoz vezetett, az 
Iszkaszentgyörgy-térség kutatásának rovására.

Az ércvagyon-gyarapodás a bányászat készlet- 
csökkentő hatását kompenzálta a 33,5 Mt új

földtani 17,2 Mt ipari bauxitvagyon felkutatá
sával, az országos készlet kis mértékben növeke
dett. A bányászat igényeinek megfelelően ke
rültek átadásra a megkutatott területek. A 10 
jelentés 16,3 Mt ossz földtani vagyont képviselt.

1 Ft kutatási ráfordítás csaknem 4 Ft in situ 
értéket teremtett.

A kutatási tervből 394,0 MFt (104,3 km mély
fúrás) a KFH költségvetési támogatásból került 
megvalósításra.

Színes- és feketejémérc-kutatás vonatkozásá
ban a VI. ötéves tervidőszakban a színes- és feke- 
tefémérc-bányászat termelési volumene a terve
zett 4,9 Mt-ról 3,1 Mt-ra, majd 1986—1990 évek 
között 0,5 Mt-ra csökken.

Az előirányzott feladatokra (135,7 km) ösz- 
szesen 891,9 MFt költségfelhasználást tervez
tünk, amelyet (68,5 km) 509,7 MFt-ban teljesí
tettek. A vagyonnövekmény 4,70 Mt volt, míg 
átminősítésre került 3,2 Mt érc.

Előkutatási feladatokra összesen (21,62 km) 
238,6 MFt-ot fordítottunk, mely közel a terve
zett szintnek megfelelően került végrehajtásra.

Az előkutatások eredményeként a Mátrában 
felderítő kutatómunka javasolható az Arany
bányafolyás, a Cseternyás-Szénpatak, a Gubola- 
ház-Pelyhestető-i területeken, ahol a felszínkö
zeiben teléres, mélyebb szinteken hintett eres 
ólom-cinkércesedés prognosztizálható.

A Velencei-hegység területén végzett kutató
munka eredményeként a Nadap környéki Au— 
Ag—Cu, valamint a barit (BaSOi) nyersanyagra 
javasolható felderítő szintű kutatómunka.

Feladatokat a működő bányák és közvetlen 
környezetükben terveztünk. A gyöngyösoroszi 
erősen csökkentett mértékű kutatás a kfo. 
80—90 Et/év termeléshez biztosította az érc- 
vagyont; a recski mélyszinti rézércesedés kuta
tása 1983-tól gyakorlatilag stagnál, ennek kö
vetkeztében az 1974-bel elfogadott program 
csak 70%-ban valósult meg.

Rudabánya vonatkozásában GB-döntés szüle
tett a termelés 1985. év végi megszüntetésére 
és előterjesztés az ólom-cinkérctermelés szüne
teltetésére Gyöngyösorosziban.

Ásványbányászati nyersanyag-kutatás során 
nemfémes ásványi nyersanyag-bányászatunk
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ásványvagyonnal való ellátottsága — a VI. öt
éves tervidőszak átlagos évi termelési szintjén — 
néhány nyersanyagfajta kivételével, ipari ás
ványvagyonnal hosszabb távra is megalapozott. 
Megkutatásra került 1,32 Mrd t nyersanyag
mennyiség, mely 25 Mrd Ft értéket képvisel. Nö
vekedett az igény olyan nyersanyag-típusok 
iránt, amelyek minősége jobb termékszerkezetek 
kialakítását tette lehetővé. Így előtérbe került a 
gipsz-anhidrit és a betoncserép-gyártás alap
anyagát biztosító homokkutatás.

A prognózis és prognózist megalapozó kutató
munka keretében előkutatási feladatokat kezde
ményeztünk Tokajhegyalja (zeolit, kaolin, spe
ciális bentonit), a Velencei-hegység és a Dunán
túli-középhegység D-i előterében lévő nemfé
mes ásványi nyersanyagok felmérésére, amely
nek fő célja, hogy minőségi választék lehetősé
gét teremtse meg, és új termékszerkezetek ki
alakításával képződő melléktermékek hasznosít- 
hatósági vizsgálatával biztosítsa az ásványva
gyon védelmét.

A tervidőszakban 9 területen folytatott ku
tatómunka eredményesnek bizonyult, a kvarc
homok, az alunit, a savállóagyag, a gipsz-anhid
rit, a kaolinos homokkő, az alginit stb. nyers
anyag-típusok feltárásával, ill. azok ismeretessé
gének bővítésével. A tervidőszak első két évé
ben a kutatómunka költségvetési keretből tör
tént, így a nagyobb kockázatot jelentő kutató
munkák kerültek végrehajtásra.

Külön ki kell emelni a rudabányai bányászati 
potenciált megtartandó, az alsótelekesi gipsz- 
anhidritkutatás elvégzését, a betoncserép-gyár
tási igényeket kielégítendő homokkutatás bőví
tését (Sóskút).

A kutatással megismert ásványvagyon meg
haladja a 77,0 Mt-át. Az ásványbányászati 
nyersanyagok kutatására a VI. ötéves tervidő
szakban felhasználásra került összesen 103,5 
MFt.

A kutatómunka eredményesen zárult, vagyon
növelés, választékbővítés és új termékszerkezet, 
ill. nyersanyagtípus megismerésével (alginit, 
zeolit).

Építőipari ásványi nyersanyagkutatás: az or
szágos ásványi nyersanyag-termelésnek mint
egy 60%-át kitevő építőipari ásványi nyers
anyagok kutatása a VI. ötéves tervben si
keresen folyt, a kutatások valamennyi ásvány- 
vagyon-féleségből új ásványvagyont tártak fel 
és emelték az ismeretesség mértékét. Az ás
ványvagyonnal való ellátottság az összes ipari 
vagyon tekintetében 84 évre emelkedett. Az öt 
év alatt kitermelt ásványvagyon, kereken 8-szo- 
rosát kutattuk meg. Átlagban 11 fillér kutatási 
költség esett egy tonna új ásványvagyon fel-, 
illetve megkutatására.

A tárgyidőszak során nagy változást, illetve 
hangsúlyeltolódást jelentett a népgazdaság ne
hézségei miatt a beruházások visszafogása, a 
lakásépítési programnak a lakossági szférába 
való átcsoportosítása.

A cement, a kő és a kavicsigény lecsökkent. 
Megnövekedett viszont a durvakerámiai ter

mékek iránti kereset. Nagyobb hangsúlyt kap
tak az energiatakarékos, hatékonyabb, minősé
gileg jobb termékeket produkáló technológiák.

Az építőanyagipar ásványi nyersanyagellátá
sa magas szinten az egész tervidőszak alatt meg
oldott volt.

Vízföldtani kutatás: országos vízkészlet-prog
nózis (MÁFI); regionális vízkutatás; egyedi és 
területi vízkutatás (termálvíz, ívóvíz); Magyar- 
ország 1:200 ezres hévízkészlet-térképének el
készítése (MÁFI, VITUKI) KGST-téma; Ma
gyarország víztartó képződményeinek regionális 
hidrogeológiai modellezése; az országos vízkész
let-prognózis keretében vízbeszerzési prognózis 
készült a Börzsöny—Cserhát területére.

Az 1:500 ezres országos felszín alatti vízprog- 
nózis-térképek sorozatában készült el a talaj- 
vízforgalmi térkép; a hévízprognózis-térkép; az 
ásványvízprognózis-térkép; Magyarország álta
lános vízföldtani térképe; Magyarország felszín 
alatti vízkészlet-prognózis; Magyarország víz
geokémiai térképe (a legjelentősebb vízadókra); 
elkészült Magyarország legjelentősebb mélységi 
vízadóinak vízgeokémiai atlasza (40 változat 
M =  1:1000000).

A vízmegfigyelő kútrendszer adatainak érté
keléséről összefoglalást készítettek, melyek fel- 
használásával főleg a hegyvidéki területek kü
lönböző vízföldtani szituációk modellszerűen jel
lemezhetők.

A metodikai kutatások keretében továbbfej
lesztették a vízgeokémiai kutatást. Elkezdték a 
földtani formációk vízföldtani feldolgozását. Ki
dolgozták a vízgeokémiai szelvények szerkesz
tési metodikáját. Megtervezték és beindították 
a vízföldtani adatbázis számítógépes feldolgozá
sát.

A KFH az egyedi vízkutatás helyett áttért a 
regionális nagytérségi vízkutatás támogatására.

A VI. ötéves terv során a Maros hordalékkúp 
és a Rába terasz Sárvár—Nick közötti szaka
szán fejeződött be a kutatás, és elkezdődött Mu- 
raszemenye térségének geofizikai előkutatása.

KKGT-megállapodás alapján elkezdték és 
a VII. ötéves tervben fejezik be Magyaror
szág 1:200 ezres hévízkészlet-térképének elké
szítését. Ez nagymértékben elősegíti a geoter
mikus energia még szélesebb körű felhasználá
sát (MÁFI—VITUKI).

Megkezdtük és a következő tervciklusban 
tovább folytatjuk „Magyarország víztartó kép
ződményeinek regionális hidrogeológiai model
lezése” c. téma kidolgozását.

Vízföldtani kutatásra a VI. ötéves tervben 
169 M Ft-ot irányoztunk elő és ebből 152 M Ft- 
ot valósítottunk meg.

Mérnökgeológiai kutatás: közreadásra került 
Salgótarján mérnökgeológiai atlasza, meg
kezdődött Budapest és Balaton környéke 
építésföldtani atlaszainak nyomtatása, nyoih- 
tatásra alkalmas formában készítettül»' el 
Magyarország felszínmozgásos területeinek 
kataszteréből — Budapest és Pest megye fel
színmozgásainak kötetét (109 hibahely), vala
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mint Magyarország 1:500 000-es méretarányú 
mérnökgeológiai térképét és szöveges magyarázó 
kötetét.

Szeged város központjáról elkészült a 10 000- 
es* építésföldtani felvétel 28 db tematikus tér
képváltozattal; a Balaton kiterjesztett üdülőkör
zet mérnökgeológiai térképezését az Mt 1013/79. 
(VI. 20.) sz. határozat intézkedési program sze
rinti idő- és területi ütemezésben kezdtük el; az 
alápincézett városok közül folytatódott Pécs, 
megkezdtük Szekszárd és Szentendre mérnök- 
geológiai térképezését; a Kisalföld komplex 
földtani térképezésének előkészítését szolgálta 
Sopron és vonzáskörzete (180 km2), valamint 
Győr és környéke (250 km2) adatainak értéke
lése, kísérleti mérnökgeológiai térképváltozatok 
kidolgozása.

1985. végéig program szerint elkészült: a Me
gyei térképsorozat (19 megyéről) 1:100 000-es 
méretarányban; a településcsoportok és üdülő- 
területek közül elkészült Miskolc, Eger kör
nyéke és a Dunakanyar üdülőkörzet mérnök- 
geológiai környezetpotenciál térképsorozata 
(1:50 000 és 1:20 000); elkészült 19 megye külön
böző hulladéklerakóinak kataszterezése, szeny- 
500 000-es méretarányban is.

A VI. ötéves tervidőszak mérnökgeológiai ku
tatásainak költségráfordítása 136,68 MFt (ebből 
KFH 107,68 MFt) volt.

A VII. ötéves tervhez kapcsolódó 
földtani munkálatok

Az Országos Tervhivatal által kiadott „Tájé
koztató” tartalmazza az Országgyűlés által meg
alkotott 1985. évi VII. törvényt „A népgazdaság 
hetedik ötéves tervéről” továbbá a Miniszter- 
tanács határozatát a népgazdaság VII. ötéves 
tervéről szóló törvény végrehajtásáról és közli 
a VII. ötéves terv számítási anyagát. Ennek se
gítségével tájékozódni tudunk tennivalóinkról, 
egyben világossá válik előttünk mik a népgaz
daság súlyponti területei, és a földtani kutatá
sok hol milyen területeken miként kapcsolód
hatnak be a törvény által meghatározott célki
tűzések megvalósításába.

A „Terv fő céljai” c. fejezet előírja, hogy 
gyarapítani kell a nemzeti vagyont. Ha földtani 
kutatásaink eredményesek, hatékonyak úgy az 
új ásványi nyersanyag-készletek jelentősen hoz
zájárulhatnak a nemzeti vagyon növeléséhez, 
ezen túlmenően a lakosság életszínvonalának 
emeléséhez, a termelőerők gyarapításához. Föld
tani-geofizikai kutatásainkat, melyek relatíve 
eddig is a kevésbé lemaradóak között szerepel
tek, tovább kell közelítenünk a nemzetközi él
vonalhoz, nemcsak azért, mert hatékonyabb ha
zai kutatást teszünk ezáltal lehetővé, hanem 
mert exportképessé válhat, Ш. maradhat, ezáltal 
nemzetközi kapcsolataink bővítésében szerepet 
vállalhat mind gazdasági, mind kereskedelmi 
vonatkozásban.

Az anyagi ágazatok termelésének növeléséhez 
is hozzájárulhatnak az új nyersanyag-készletek. 
De segíthetnek azokon a gondokon is, melyekre

a törvény külön felhívja a figyelmet, hogy a 
gazdaságtalan tevékenységet folytató szervezetet 
nem szabad támogatni, ugyanakkor humánusan 
gondoskodni kell az ott foglalkoztattak átcso
portosításáról. Ezt tette lehetővé pl. a közel
múltban a kimerülő tatabányai szénbánya — 
munkahelyeiről a munkaerő átcsoportosítását 
a nagyegyházai terület felfedezésével megis
mert jelentős szénvagyonra, vagy a gazdasági 
okok miatt megszüntetett rudabányai vas
ércbányászat munkaerő-átcsoportosítását, az 
alsótelekesi újonnan felfedezett gipszelőfor
dulás leművelésére. Az eredményes kutatások 
segítik a kívánt egyensúly megteremtését az 
importkiváltás területén is. Nagyon lényeges, 
hogy a földtani kutatások is rugalmasan köves
sék a fő vüággazdasági fejlődési folyamatokat 
és azt olyan mértékben és módon vizsgálják —• 
kutassák amilyenek a népgazdasági igények.

Eredményeinkkel segíteni tudjuk azt a törek
vést, mely az ipar számára erőteljes fejlődést, 
nemzeti jövedelemhez való hozzájárulást ír elő. 
Be tudunk kapcsolódni a központi gazdaságfej
lesztési programokba, melyek az energiagaz
dálkodás ésszerűsítését, vagy az alapanyagter
melés racionális felhasználását célozzák. A ku
tatási eszközberuházások a jövőben is a legfej
lettebb technikát és technológiát reprezentálják. 
A tudományos kutatás és műszaki fejlesztés te
rületén a hazai földtani alapkutatások a geoló
giai modell és a kapcsolódó ásványi nyersanyag 
— földtani modellek bázisul szolgálnak az ope
ratív ipari nyersanyag-kutatásoknak. Az itt 
használatos kutatási metodikai, valamint eszköz- 
fejlesztési folyamatok egyben a korszerű tech
nológia-fejlesztésekhez másrészt a gyártási kul
túrák korszerűsítéséhez érdemben hozzájárul
nak. Megvalósítják a KGST-országokkal való 
tudományos-műszaki fejlődést pl. geofizikai esz
köz-műszergyártás vonalán a SZU-val, NDK- 
val, Csehszlovákiával.

Hazai földkéreg és bennerejlő hasznosítható 
ásványi nyersanyagok keletkezési, migrációs, 
akkumulációs problematikáit tanulmányozó 
alapkutatásaink kapcsolódnak az Országos Kö
zéptávú Kutatási Tervhez és számos pályázatot 
nyújtottak be e tárgykörben az: Országos Tudo
mányos Kutatási Alaphoz is. A kutatások irá
nyítása területén pedig nagy gondot fordítunk 
a megfelelően alkotni tudó, nemzetközi színvo
nalú fejlesztő szakemberek kiképzésére (SZU, 
USA, szocialista országok) továbbképzés útján, 
akik az irányításba is bekapcsolódva elősegítik 
a vállalkozási szellemű, érdekeltségen alapuló 
kutatásvezetés széles körű gyakorlattá válását.

Fontos feladataink vannak az ipar problémái
nak megoldásánál, különösen sürgetőek és fo
lyamatosak a szénhidrogén-kutatások hatékony
ságának fokozására irányuló erőfeszítések. Meg 
kell valósítani, hogy a kutatások egyre korsze
rűbb eszközökkel és módszerekkel olyan sor
rendben és azokon a medenceterületéken történ
jenek, ahogyan azt az 1984. jan. 1. állapotot 
tükröző földtani szénhidrogén-prognózis kő
olaj földtani modelljében rögzítették. Tudomá
nyos alapozottsággal a rutinmélységek (3500 
m-ig) subtilis csapdáinak felderítése és a poten
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ciális készletek geokémiai indentifikálásának se
gítségével tegyük hatékonyabbá a kutatásokat, 
ehhez mérsékeltebb ütemben a nagyobb mély
ségek kombinatív, komplex megismerése (szén- 
hidrogének, víz, gáz, gőz) kapcsolódjék. A felde
rítés során kapjanak preferenciát a kőolajtele
pek, a nagy párlattartalmú szénhidrogéngáz- 
telepek, a határon átnyúló közös előfordulások, 
a már működő infrastruktúrához viszonylag ol
csón bekapcsolható lelőhelyek. A munkák ered
ményeként 28 Mt új szénhidrogén-vagyon fel
fedezését várjuk. Csak így válik lehetővé az évi 
2,0 Mt kőolaj és 7,0 Gm3 szénhidrogéngáz-ter- 
melés, valamint a 0,7—0,8 Mt/év párlattermelés 
megvalósítása.

A széntermelési tervek megvalósításához, sőt 
jelentős túlteljesítéséhez mind fekete-barnakő
szén, mind lignit vonatkozásban bőséges készle
tekkel rendeklezünk az elmúlt tervperiódusok 
eredményes földtani kutatásai nyomán. A meg
lévő választékból a gazdaságosság szem előtt 
tartásával, a munkaerő determinálta élőmunka
lehetőségek figyelembevételével választhatók ki 
a tárgyidőszakok optimális objektumai és ter
melési volumenei. Űj kutatásokat csak olyan 
területeken kezdünk, ahol a bányászat tervei 
azt erre az időszakra igénylik. A tervperiódus 
kutatásai nyomán 300 Mt új szénvagyon felfe
dezését tervezzük.

Korántsem ilyen kedvező a készletellátottság 
a bauxit tekintetében, ahol mind minőségi, mind 
mennyiségi gondjaink vannak, a szénnel együt
tesen karsztvízproblémákkal és depresszióléte
sítés kihatásaival variálva.

A tervezett bányászati volumenek (évi 3 Mt) 
szintentartásához intenzív és hatékony kutatás 
is szükséges, melynek során 15 Mt új bauxit
vagyon felkutatását tervezzük, ami 6,3 Mrd Ft 
„in situ” értéket képvisel.

Az építőanyagipari termeléshez szükséges 
ásványi nyersanyagok kutatása továbbra 
is költségvetési finanszírozásból történik. Ezen 
a vonalon a vállalkozási struktúrák változásai
val, a vállalati érdekeltségek módosulásával 
számos változással kell számolnunk az igények 
növekedése irányában. Az építőipar fejlesztésé
hez a földtan nemcsak a mérnökgeológiai szol
gálattal járulhat hozzá, hanem igyekezni kell 
előteremteni a hagyományos alapanyagok mel
lett korszerű új hasznosítható ásványi; építésre 
alkalmas nyersanyag-vagyonokat: üveghomok, 
kerámiai alapanyagok, betonadalékok, szigetelő- 
anyagok, stb. bázisát is. Bekapcsolódhatunk a 
mezőgazdasági terméshozamok növelésébe a már 
felkutatott és nagy mennyiségben rendelkezésre 
álló alginit- és zeolit-kincsünk hasznosításával 
zeolitoknak állattakarmányozási és állategész
ségügyi felhasználásával, a vegyi műtrágyák
nak természetes földtani képződményekkel való 
helyettesítésével. E feladatkörbe sorolhatók azok 
az agrogeológiai vizsgálatok, melyek a báziskő
zet és a termőtalaj közötti mállási és fizikoké- 
miai-biológiai folyamatokat tanulmányozza és 
amelyek a talajvizek tulajdonságait, mozgásait 
kutatják. Nem nélkülözhetik a mérnökgeológiai

vizsgálatokat a közlekedés javítását célzó autó
pálya, vasútépítési munkálatok, rekonstrukciós, 
javítási tevékenységek, sőt az ezekhez felhasz
nált zúzottkő, cement, bitumen anyaga szintén 
valamilyen földtani munka kapcsán került meg
kutatásra, felfedezésre, kibányászásra, feldolgo
zásra.

A földtani tevékenységnek hagyományai és 
jó kapcsolatai vannak a vízgazdálkodást érintő 
kérdésekben az OVH-val és kapcsolódó szervei
vel való együttműködés területén.

Számos belkereskedelmi és idegenforgalmi 
objektum éppen a földtani kutatás alkalmával 
létrejött eredményre épült, abból prosperál. 
Működő gyógyfürdőink hévizet szolgáltató kút- 
jai- vagy a hévíztárolót felfedező kútjai szénhid
rogén-kutatások „melléktermékei” ma jelentős 
devizatermelő források. De idesorolhatnám eze
ket mint a sport (úszás) és az oktatás fontos in
frastrukturális kellékeit is.

A terület- és településfejlesztés korszerű kon
cepciója mindig tartalmaz mérnökgeológiai vizs
gálati igényeket. Ezenkívül a kutatási (fúrt ku
tak) és bányászati tevékenység (karsztvíz-ki
emelés) alapvetően segítheti a feljesztési törek
véseket, és magát a térség gazdasági bázisát, 
potenciálját is növelheti (munkaalkalmak). A 
környezet- és természetvédelem tevékenységé
ben igen gyakran igényli a földtani szakmunkát.

A termőföld termőképességének megőrzéséhez 
az altalaj földtani, vízföldtani viszonyainak is
merete elengedhetetlen és a természetes talaj
javító ásványi anyagok ugyancsak földtani kép
ződmények. Hulladékgyűjtő, különösen káros és 
veszélyes hulladékok ok- és ésszerű elhelyezé
se, tárolása elképzelhetetlen földtani vizsgá
latok nélkül. Ezt tanúsítják az e célra elkészí
tett földtani térképek és a valós tényhelyzet kö
zötti elszomorító különbség! A helyzetet javító 
operatív mentőtevékenység is alapos földtani 
előtanulmányokat feltételez.

A környezet- vagy tájvédelmi szempontból 
védett területek felhagyott ásványbányászata 
helyett új lehetőségek, választékok rendelkezés
re bocsátása szintén a földtani térképeken rög
zített vizsgálati eredmények alapján történhet. 
Nagyon fontos, hogy a korábban létrehozott te
rületi földtani szolgálatok a tanácsi szervekkel 
jól együttműködve az említett valamennyi té
makörben (bányászat, nyersanyagforrások, kör
nyezetvédelem) jól együttműködjenek sőt a tör
vényben nem említett speciális feladatok (bar
lang-, pincerendszerek) megoldásához hathatós 
segítséget nyújtsanak, mint ahogy Eger, Pécs, 
Szekszárd, stb. esetében eddig is tették.

A Minisztertanács a törvény megalkotását kö
vetően végrehajtási utasításban kötelezte a mi
nisztereket és az országos hatáskörű szervek ve
zetőit, hogy intézkedjenek a terv megvalósításá
nak érdekében. —'

A tudományos alapkutatások vonalán a hosz- 
szútávú fejlődést meghatározó új ismereteket
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szolgáló földkéregfejlődési és anyagvizsgálati 
tevékenységek kerülnek előtérbe, melyek kap
csolódnak az országos programokhoz és alkalma
sak az élenjáró tudomány és technika vívmá
nyainak meghonosításához.

Itt elsősorban a közvetlen anyagvizsgálati 
módszerek közül a szerves-, szervetlengeoké
miai, kőzetgenetikai, üledékfödtani ásvány
kőzettani-, mikropaleontológiai vizsgálatokra 
utalhatunk, melyek a korszerű sztratigráfia, pa- 
leogeográfia, tektonika műveléséhez elengedhe
tetlenek és bázisul szolgálnak a nyersanyag- 
földtani modellekhez. A közvetett geofizikai 
vizsgálati módszerek közül részben a felszíni 
geofizika, szeizmika, geoelektromos stb., vala
mint a kútgeofizikai módszerek és eszközök fej
lesztése, alkalmazása, a mindenkori világszín
vonal fogadása, meghonosítása a feladat. A kor
szerű földtani vizsgálatok révén megismert 
anyagok kiinduló bázisként szolgálhatnak a ki
emelten szereplő anyagkutatásokhoz, biológiai 
kutatásokhoz, környezetvédelmi kutatásokhoz.

Az atomenergetika fejlesztéséhez a hazai ha
sadóanyag-kutatások és bányászat nyújt alapot, 
de a sugárzóanyag hulladékának környezetkí
mélő elhelyezése is földtani vizsgálatokkal iden
tifikált formációkban történhet.

Azokon, a fő irányokban eső fontos területe
ken, ahol a tudományos kutatás és műszaki fej
lesztés csak központi támogatással valósítható 
meg korszerűsíteni kell az állami befolyásolás 
módszereit, egyúttal fokozni kell az eredmé
nyességi és hatékonysági követelményeket. En
nek megfelelően kell meghatározni a támogatás- 
hozjutás feltételeit.

A konkrét gazdasági célokhoz kötött kutatási- 
fejlesztési tevékenységnek a vállalati gazdálko
dás szerves részévé kell válnia. Itt jó áttekin
téssel sikeresen valósíthatók meg olyan komp
lex kutatások, melyek egy részét termelési hát
térrel rendelkező vállalati finanszírozásból, más 
részét állami támogatásból lehet megvalósítani. 
Ezt sugallja az a jelenlegi elosztás, mely külön
böző forrásokat bocsát az MTA, a KFH, a mi
nisztérium, az alapanyagtermelő bányavállala
tok és trösztök rendelkezésére.

A jelenlegi olaj áralakulás ugyan nem okoz 
közvetlen kutatási problémát, közvetve azonban 
igen, mert alapjaiban befolyásolja a kutatási 
alapképzést, továbbá az ásványvagyon-gazdál
kodási és védelmi tevékenységet, melyek komp
lex vizsgálatot és megoldást igényelnek. A ter
melési szerkezet korszerűsítésével kapcsolatos 
központi gazdaságfejlesztési programok célja, 
többek között az exportképes áruk előállítása, 
ill. annak fokozása. Eközben előnyben kell ré
szesíteni a hazai nyersanyagbázisra, kutatási- 
fejlesztési eredményekre való támaszkodást. Meg 
kell tehát ismételten vizsgálni, hogy a földtani 
kutatások nyomán eddig megismert és az ezután 
felfedezendő különböző ásványi nyersanyagok 
mennyiben alkalmasak e törekvés valóraváltá- 
sára.

A kitermelő iparokban és az alapanyag-gyár
tás egyes területein az állami döntések töltik be 
a meghatározó szerepet, ennek keretében az 
exportképes tevékenységek fejlesztése mellett 
támogatni hivatottak minden olyan importkivál
tást, mely gazdaságos feltételek mellett képes 
helyettesíteni a behozatalt. Nyilvánvalóan ilye
nek azok a beruházások, technológiák, intézke
dések, melyek lehetővé teszik a hazai szén-, kő
olaj- és földgáztermelés szintentartását. Ugyan
csak állami döntések és programok szolgálják a 
növénytermesztés, az állattenyésztés hatékony
ságának fokozását, melyhez ásványi nyers
anyagaink (zeolitok, alginitek, gipsz, dolomit, 
mészkőféleségek, tőzeg, lignit) szintén érdem
ben hozzájárulhatnak. Ugyanez vonatkozhat 
a zeolitokra, mint a fajlagos takarmányfelhasz
nálás, a takarékos takarmánygazdálkodás egyik 
bizonyítottan használható eszközére.

Tudomásul kell vennünk, hogy új hazai nagy- 
beruházások, különösen a tervidőszak első évei
ben igen korlátozott számban kerülnek üzembe 
helyezésre. Ezek között szerepel a Mány barna
szén üzem, mely 780 et mosott barnaszenet szol
gáltat majd, a Mecseki Ércbányászati Vállalat 
V. üzeme, melynek nyerséertermelése további 
atomenergetikai bővítéseket tesz lehetővé: a 
Paksi Atomerőművel, a tervidőszakban 880 MW 
többlet lép be a vilamosáram-termelésünkbe.

A központi célcsoportos beruházások országos 
jelentőségű, államilag koordinált fejlesztésekre 
irányulnak. A legnagyobb, és egyben a kutatá
sokat leginkább érintő ezek között az a 38,5 
GFt ráfordítású tevékenység, mely a szénhidro
gének kutatására, termelésére, szállítására, tá
rolására, elosztására lett tervbe véve. Egyéb 
központi beruházásokat minisztériumok és 
egyéb költségvetési szervek, társadalmi szerve
zetek, központi célok, speciális feladatok bontá
sában hagyta jóvá a Minisztertanács. Ezek közül 
a bányászati, a természetvédelmi, a kiemelt 
üdülőterületek és városok fejlesztése vonatko
zásánál állhatunk rendelkezésre térképek
kel, alapadatokkal. A törvény külgazdasági te
vékenységre vonatkozó fejezete a külgazdaság
politika elsődleges feladatként határozza meg 
a gazdaság tervszerű és hatékony fejlődésének, 
a nemzetközi munkamegosztásból származó elő
nyök kihasználásának elősegítését. Ebbe a te
vékenységbe a KFH irányítása alá tartozó szer
vek részben a KGST-n belül részben a két és 
többoldalú együttműködési szerződések keretein 
belül kapcsolódnak be eredményesen. Említhető 
a 3 évtizedre visszatekintő mongóliai, a két 
évtizedes kubai és a legújabb vietnami földtani 
expedíciós tevékenység, de említhetők az alap
kutatások során kifejlesztett és nemzetközi kö
rökben is elismerten működő geofizikai műszer
családjaink.

A pénzügypolitikai fejezetben foglaltak rög
zítik azt a törekvést, hogy a költség- 
vetési intézmények önállósága, felelőssége növe
kedjen, érdekeltségük a bevételek növelésében 
a vállalkozási tevékenység bővítésében erősöd
jön. A gazdálkodó szervek részére végzett szol
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gáltatások díjtételei igazodjanak a ráfordítások
hoz.

A fejlesztéspolitikában a nagyobb szelektivi
tás érvényesüljön, az eszközök a legfontosabb 
feladatokhoz kerülj enék összpontosításra.

A régebbi meghaladott rendeletek revíziója 
során, a korszerűsítéssel kapcsolatosan ez a 
tárgykör is vizsgálatra kell kerüljön.

A terület- és településfejlesztés; tanácsi gaz
dálkodási fejezet előírja azt, hogy a miniszte
rek, az országos hatáskörű szervek vezetői, a 
megyei, fővárosi, és helyi tanácsok segítsék elő 
a terv terület- és településfejlesztési céljainak 
megvalósítását. A földtani kutatások vonatko
zásában a területi szolgálatok által való képvi

selet, a mérnökgeológia-építésföldtani gyakorlat, 
építőipari nyersanyagok, szennyezettségi-, hul
ladéklerakás lehetőségei stb. térképeivel szol
gálhatják ezt a törekvést, az ipari földtani, főleg 
az olajkutatások pedig hévizek, gyógyvizek fel
fedezésével, új jövedelmi, ipari, idegenforgalmi 
lehetőségeket teremtenek.

VII. 5 éves tervünk tehát messzemenően fi
gyelembe vette az új helyzetet és követelmé
nyeket, így szervesen beépül népgazdaságunk 
5 éves tervébe.

Megvalósításukhoz ezúton is kívánok vala
mennyi résztvevőnék sok sikert, eredményes 
földtani munkát!

Köszönöm figyelmüket!
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