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Kutatási feladataink végrehajtásának hatékonyságát és tudományos színvonalát az 
emberi tényező, a szakértelem, a céltudatosság es a szervezettség mellett jelentős mérték
ben meghatározza a kutatási bázis, a rendelkezésre álló eszkozok műszaki színvonala 
A mindenkori munkánkhoz szükséges műszaki feltételek biztosítása es a lehetőségekkel 
összhangban allo fejlesztésük intézetünk alapvető érdeke es fontos feladata

A kutatómunka műszaki feltételeinek fejleszteseben élért eredmények

Az elmúlt ot ev beruházási-fejlesztési eredményeit áttekintve megállapítható 
— Terveinknek megfelelően építési beruházásaink közel 90%-a vidéken valósult meg 

Legnagyobb szabasu vállalkozásunk vidéki raktárbazis-hálózatunk kiépítése volt Bár a be
fejező munkálatok áthúzódnak a VI oteves terv időszakára, az alapfúrások nagy értékű 
mintaanyagának megfelelő tárolását már jelenleg is biztosítani tudjuk

— Budapesti székházunk jogosan kifogásolható munkakörülményei és munkavé
delmi helyzete sokszor es sok oldalról szóvá tett régi problémánk A felújítási alapjaink 
koncentrált felhasznalásaval a legégetőbb problémáinkat — így az energiaellátási rendszert, 
a laboratóriumokat es a tetőzet rekonstrukcióját — nagyrészt megoldottuk és megkezdtük 
az időközben kialakított komplex felújítási program végrehajtását A komplex program 
alapvető célja a munkakorulmenyek és munkavédelmi helyzet gyökeres ja/ítása, amit első
sorban a Gyűjteményi osztály és a hátsó épület rekonstrukciója—átépítése révén kívánunk 
megoldani

— A terepi munka korszerűsítését szolgáló és beszerezhető kézi műszereket, munka
eszközöket, gépkocsikat az intézet az igényekhez igazodva, soron kívül biztosította

— A műszerparkunk fejlesztésere biztosított céltámogatást főként anyagvizsgáló 
laboratóriumaink korszerűsítésére használtuk fel, elsősorban a vizsgálatok volumenének 
növelése, spektrumának szélesítése és a munkavédelmi helyzet javítása érdekében A nagy
arányú fejlesztő munka eredményeként laboratóriumaink korszerűsége javult, mérés
technikai elmaradásunkat néhány fontos területen sikerült felszámolni



— A dokumentációs terület műszaki fejlesztésének legfőbb eredményei a Pentacta 
mikrofilm rendszer kiépítése, a xerográflai lehetőségek nagymértékű bővítése, a szerkesz
tési és nyomdai munkák korszerűsítése volt

Az eredményeket áttekintve összefoglalóan elmondható, hogy az elmúlt ötéves 
tervben a rendelkezésre álló eszkozok, összesen 108 millió Ft felhasználásával az intézeti 
munka hatékonyságát, műszaki színvonalát jelentős mértékben javító, de a gazdasági- 
pénzügyi lehetőségek miatt korlátozott műszaki fejlesztési programot fejeztünk be Az 
uj korszerű vizsgálatok iránt mutatkozó növekvő érdeklődés miatt is meg kell említeni, 
hogy műszerparkunkból néhány, a földtani kutatásban fontos szerepet betöltő műszer 
— így többek közt kriogén magnetométer, elektronmikroszonda, tomegspektrométer, 
plazmaindukciós (ICP) spektrométer és számítógép is hiányzik Az említett műszerek 
hiányából eredő problémáinkat az igényelt műszerekkel rendelkező tanintézetekkel 
együttműködve sikerült megoldani Számítástechnikai lehetőségeket az Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet biztosított

Középtávú muszaki-fejlesztesi feladataink

A középtávú fejlesztési tervjavaslat megalapozása érdekében készült helyzetelemzés
— összesítette és rangsorolta az előző tervpenódusból áthúzódó fejlesztési fel

adatokat,
— áttekintette az intézet középtávú kutatási feladatait, vizsgálta a végrehajtás mű

szaki feltételeit,
— szeles korben felmérte, majd összesítette a középtávú fejlesztési igényeket
A helyzetelemzést és az igenyfelmerést elvegezve, a várhatóan rendelkezésre álló

pénzeszközök ismeretében az intézet vezetősége olyan álláspontra jutott, hogy a fejlesz 
tési igények nagymértékű csökkentésére, a feladatok súlyozására, a fontossági sorrend 
meghatározására, valamint a jelentősebb gép—műszerigények 1984—85 evekre történő 
átütemezésére van szükség Ennek megfelelően alakult ki az intézet fejlesztési kon
cepciója

— A központi székhazbeli munkakörülmények es munkavédelmi helyzet halaszt
hatatlan megjavítása érdekében az építési beruházások közül kiemelten fontos feladat a 
leromlott állapotban levő Szabó József utcai mellékepulet és a központi székház felső 
szintjének átépítése, illetve felújítása

— A vidéki raktárbázisok fejleszteseben az erőket a meglevő épületek teljes értékű 
használatbavételéhez szükséges munkálatok befejezésére kell Összpontosítani Gondos
kodni kell a Ds—Reck polcrendszerek kiépítéséről, az anyagmozgatás gépesítéséről, a meg
felelő kőzetvágó, durva- es kozeptoro berendezések beszerzéserői A gyűjtemény egy ré
szének elhelyezese céljából szükségessé való uj raktárépületet Rákóczitelepen kell felépí
tem Új elképzelések szerint szó lehet a szolnoki raktárbázisnak az OKGT Kőolajkutató 
Vállalatával közös vállalkozásban történő továbbfejlesztéséről Egyéb vidéki létesítmé
nyek, koztuk a szolnoki uledékkőzettam laboratórium felepítese 1985-ig pénzeszközök 
hiányában nem valósítható meg

— A beszerzéseknél elsőbbséget kapnak a terepi munkát segítő szalh'to—feltáró 
gepek és eszkozok, kézi vagy gépkocsira szerelhető kisműszerek, a légi módszerek alkal
mazását lehetőve tevő segédeszközök



— A műszer- és modszerfejlesztesi feladatokon kívül kiemelten kell támogatni 
a folyamatban levő fejlesztések befejezését (vidéki raktárbázisok, szerves geo
kémia, csiszoló- es torórészlegek),
az anyagvizsgalatok automatizálását, 
a kiadványkészítés meggyorsítását szolgáló beszerzéseket

Tekintettel arra, hogy az intézet kutatási feladataiban az eddigieknél nagyobb szere
pet kapott a színesére-, bauxit- és szénhidrogén-kutatás, általában véve a nyersanyag-prog
nosztika, várhatóan növekedni fog a nyersanyag- és kőzetgenetikai, valamint a korszerű 
sztratigráfiai vizsgalatok iránti igény A kutatómunka változását figyelembe veve, a fej
lesztő munkát a nukleáris- es magnetosztratigráfia, a szedimentológia, az asvanyfázis- 
analitika, a geokémiai ercprospekcio és a szerves geokémia területére célszerű összpon
tosítani

A biosztratigráfia, a szedimentologia, az asvany-kozettan, a szervetlen és szerves 
geokémia területen a feltételezett vizsgalati igények es lehetősegek nagyrészt összhangban 
vannak Az említett kutatási területeken szükségessé váló pótlólagos fejlesztés várhatóan 
az 1984—1985 evekben végezhető el Az izotopgeokemiai, az elektronmikroszondas, 
neutronaktivaciós és rontgenfluoreszcenciás módszerek alkalmazásának lehetőségei a más 
kutatóhelyekkel kialakult munkakapcsolataink állandósításával folyamatosan biztosít
hatok Az ATOMKI-val kialakított és eddig is eredményes együttműködésünket figyelem
be veve ugyanez valószínűsíthető a radioaktív kormeghatározások esetében is Számítás- 
technikai feladatok végrehajtása során változatlanul számítunk az ELGI segítségére

Társmtézetünkkel, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel közös vállalkozásban kí
vánjuk kiépítem áz ország első korszerű, nagy teljesítményű paleomagneses laboratonu- 
mat, amelynek munkába állásával feltehetően uj szakasz kezdődik a hazai sztratigráfiaban 
es tektonikában

A műszaki-fejlesztési terv 1981 évi feladatainak végrehajtása

A középtávú fejlesztési terv végrehajtása 1981-ben megkezdődött Az eves fejlesz
tési—beruházási terv fő célkitűzéséi az alabbiak voltak

— a folyamatban levő vidéki építkezések befejezése,
— a Gyűjteményi osztály felújítása—átépítésé I szakaszának befejezése,
— a paleomágneses laboratóriumi eszkozok beszerzése
Mivel az előzetes felmerések szermt varható volt, hogy a fő feladatok végrehajtása 

anyagi forrásainkat nagymértékben lekötik, a terepi, laboratóriumi és dokumentációs 
eszköz- és műszerpark jelentős bővítésével nem számolhattunk E térén a fő feladat az 
előző evekben megrendelt és időközben leszállított műszerek gyors 'izembe állítása volt

A folyamatban levő vidéki epítkezesek befejezésere tett erőfeszítések sikerrel járták 
A rakoczitelepi nyfltszím kozettárolo építése műszaki szempontból befejeződött Ugyan
csak elkészült a szolnoki raktárbázis zárt kozettárolója is A kőzettarolok üzembe helye
zésével befejeződött a vidéki raktárbázisok kiépítésének első szakasza Figyelemre méltó, 
hogy az építkezések 1,5 millió Ft-tal kevesebb ráfordítást igenyeltek Jelentős eredmény
nek könyvelhető el, hogy ez evben sikeresen befejeződött a sümegi Központi Oktatási Bá
zis (KÖB) építési programja Az utolsó létesítmény atadasaval a továbbképző központ 
60 főre bővítve, uj laboratóriumokkal és szociális létesítményekkel felszerelve a földtani 
kutatás rendelkezésére all



A Gyűjteményi osztály átépítésének folytatása volt az 1981 év legnagyobb szabású 
vállalkozása Az építés első szakaszában elkészültek az É-i oldal új munka- és tárolohelyei, 
majd az év végén gyorsított ütemben megkezdődött a második szakasz feladatainak végre
hajtása, a D-i oldal átépítése es az elkészült épületrész használatba vétele A hátsó épület 
felújításának, átépítésének előkészítése is folyamatban van, 1981-ben a kiviteli tervek ké
szülték el

Terveink szerint ez evben a Geofizikai Intézettel közös vállalkozásban meg kellett 
kezdenünk egy korszerű paleomagneses laboratórium kiépítését Bár a Központi Földtani 
Hivataltól az igényelt segítséget megkaptuk és saját erőből is beszereztünk termikus és 
váltóáramú lemágnesező berendezéseket, a fejlesztés végrehajtása — főként Intézeten kí
vüli okok miatt — a tervezettnél lassúbb ütemű

Az intézeti kutatómunkát segítő egyéb eszkozok es műszerek beszerzésére a lehe
tőségeink erősen korlátozottak voltak A terepi és szállító munkákhoz szükséges gépkocsi- 
állományt jelentős ráfordítással sikerült szinten tartani A terepi munkát segítő beszerzé
sek közül jelentősége miatt említést érdemel a terepi magnetometerek beszerzése és mun
kába állítása

Laboratóriumi műszerparkunk egy Pye Umcam grafitkuvettás atomabszorpciós 
spektrofotométerrel bővült, mikroelemanalitikai lehetőségeink így nagymértékben javul
tak Jelentősége miatt ugyancsak szót erdemel a szerkesztósegi munka hatékonyságát ja
vító IBM mágneskártyás íro-szedőgep (composer) beszerzése is *'

Fontos feladatunk a meglevő kutatási eszközök és műszerek alkalmazási lehetősegei
nek új kutatási irányokhoz illeszkedő bővítésé, a sorozatvizsgálatok automatizalása, a be
szerzett eszkozok es műszerek gyors munkába állítása Kedvező változást jelent, hogy a 
VI ötéves terv időszakában a Központi Földtani Hivataltól modszerfejlesztésre állami ku
tatási megbízást kaptunk A módszerfejlesztési lehetőségek bővülésé mar 1981-ben is 
nagymértékben ereztette kedvező hatasat Részben a javuló feltételekre vezethető vissza, 
hogy

— több,mint 5 millió Ft-os ráfordítás után befejeződött a rontgendiffrakcios labo
ratórium korszerűsítése,

— jelentős elorelepes történt a kémiai elemzesek es a csiszolatkeszítés automati- 
zalasában,

— az 1981-ben beszerzett műszerek (magnetometerek, SP-9 atomabszorpciós 
spektrofotométer) üzembe helyezese rövid időn belül megtörtént,

— jelentős modszerfejlesztesi eredmények születtek a geokémiai színesércprospek- 
cio (Hg-prospekcio), a bauxitkutatás (ÍR es rontgendiffrakcios vizsgalatok) es a szerves 
geokémia (szerves anyagok pirolizises vizsgálata, a zárt pórusok szerves es szervetlen gázai
nak vizsgálata) analitikai megalapozása területen


