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AZ 19 91 . ÉV KUTATÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA

Regionális földtani kutatás

A Magyar Állami Földtani Intézet az 1991. év folyamán folytatta a már ko
rábban beindult programok alapján a Kisalföld és Zala megye, valamint a Du
nántúli-középhegység és előterei különböző méretarányú földtani térképezését. 
E munkálatok lezárása a következő évekre is áthúzódik.

A speciális földtani térképsorozatok szerkesztése keretében az 1987— 
1996-ig tervezett időszakban a területfejlesztést megalapozó megyei geológiai 
ötváltozatos térképsorozatok elkészítése az egyik fő feladat. Az előző években 
elkészült kilenc mégye atlasza; a sorozat az 1991. évben Veszprém, Borsod-Aba- 
új-Zemplén és Tolna megyék atlaszaival bővült. A megújuló földtani kutatási 
koncepcióban kiemelkedő szerepet tulajdonítunk e munkának, mivel ezzel is az 
intézeti tudományos kutatás és az országos szintű felhasználási igények közele
dését kívánjuk elősegíteni. Jól kapcsolódik ehhez a koncepcióhoz a balatoni 
üdülőkörzet, illetve a napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő Bécs—Po
zsony—Budapest közötti Duna-szakasz komplex földtani ^kutatása. E progra
mok a következő évek során a változó új igényeknek megfelelően várhatóan'egy
re nagyobb szerephez jutnak.

Földtani alapkutatás

Az országos.geológiai szintézisek során fő feladatok mind az elmúlt évek
ben, mind az 1991. évben is: földtani alapszelvény-vizsgálatok, litosztratigráfiai 
formációkutatás, Magyarország Földtani Atlasza és Magyarország földtana so
rozatok szerkesztése. Régi hiányt pótolva befejeződött Magyarország litosztra
tigráfiai egységeinek szerkesztése, amely várhatóan 1992-ben jelenik meg 
nyomtatásban angol nyelvű változatban is.

A mintegy tíz évvel ezelőtt indult országos geológiai alapszelvény prog
ram során folytatódtak a Balaton fejlődéstörténete és a neotektonikai alapku
tatás című témák. Új említésre méltó eredmények születtek a szénhidrogén 
anyakőzet vizsgálatok során is.

1991-ben indult és négy évre tervezett projekt a gerecse—vértes-előteri 
medencefejlődésű törmelékes és sekélytengeri karbonátos kréta képződmények 
vizsgálata, valamint a rudabányai Hominoidea lelőhelyek kutatása.



Földtani módszerkutatás és fejlesztés

Előreléptünk a számítástechnikai módszer- és alkalmazások fejlesztésében. 
1991-ben elsősorban a számítógépes bővítésen volt a hangsúly. Folytatódott a 
földtani jelenségek és folyamatok matematikai modellezése. Jelentős fordulat 
következett be a térinformatikai módszerek fejlesztésében mivel egy INTER
GRAPH alapú rendszer építését kezdtük el, remélve, hogy ez a módszer mind 
az adatszolgáltatást, mind a térképszerkesztési munkákat a jövőben is hatható
san támogatja.

Kedvező változás következett be az elmúlt két évben a földtani anyagvizs
gálati módszer-, és müszerközpont fejlesztésében is, mivel a Műszerközpont si
keres.részvétele az OTKA és az Európai Közösség által kiírt infrastruktúra-fej
lesztési pályázatokon mintegy 90 millió Ft-os műszerfejlesztést tett lehetővé.

A földtan alkalmazása természeti környezetünk, vízbázisaink, 
termőtalajunk védelmében és az építészeti tervezésben

Világméretekben egyre inkább nő a környezetföldtani kutatások szerepe, 
ennek megfelelően Intézetünknek is fel kell készülni az ilyen jellegű feladatok 
megoldására. Több éve folyó kutatási témáink e területen az ország földtani 
környezeti állapotának felmérése, illetve az ország litoszféráját alkotó kőzetfor
mációk környezetföldtani minősítése. Egyre gyakrabban érkezik igény az ország 
különböző területeiről, hulladékelhelyezési lehetőségek kijelölésére. Több éves 
kutatási program keretében folytattuk a magyarországi meddőhányók és másod- 
nyersanyagok komplex környezetföldtani vizsgálatát, hogy kiszűrjük a kedve
zőtlen geológiai környezetbe telepített depóniákat.

Folytatódott az ország hidrogeológiai állapotának felmérése és regisztrá
lása című kutatás. Ennek célja a felszínalatti vízkészletek és azok változásainak 
prognosztizálása a legújabb földtani adatok figyelembevételével, számítógépes 
adatbázis kialakításával és az országos vízmegfigyelő hálózat üzemeltetésével. 
További cél e felszín alatti vizek genetikájának megismerése a bennük levő mak
ro- és mikrokomponensek, izotópok geokémiai vizsgálata segítségével, valamint 
a vízgazdálkodás és környezetvédelem által igényelt — elsősorban országos és 
regionális — földtani ismeretek biztosítása, illetve szolgáltatása.

Az agrogeológiai kutatások az 1985-ben indult hosszútávú program szerint 
folytak. Főbb kutatási területei: a talaj-alapkőzet-talaj víz rendszer agrogeológiai 
törvényszerűségeinek vizsgálata, térképi ábrázolása; kutatási és térképezési mód
szerek kidolgozása; a természetes talajjavító anyagok vizsgálata.

A mérnökgeológiai kutatások keretében az országos számítógépes mérnök- 
geológiai adatbázis felhasználásával elkészült több 1:10 000 ma. építésföldtani, 
illetve komplex célú térképezés eredményeinek feldolgozása. Az elmúlt év folya
mán ugyancsak folytatódott a negyedidőszaki földtani képződmények genetikai 
és faciológiai szempontú csoportosítás szerinti mérnökgeológiai vizsgálata a du
nai típusterületként kijelölt Csepel-sziget értékelése során.



Az ásványi nyersanyagok kutatása

Az új földtani koncepció a piacgazdaságra való áttérés tette szükségessé az 
új téma indítását 1990-ben, az ásványi nyersanyagok kutatási vagy termelési 
koncesszióba adásának földtani előkészítését. Az 1991. év folyamán .19 db 
„koncessziós csomag” készült el. 1992-ben további 20 db összeállításával foly
tatódik a munka.

Az ország medencebeli neogén, paleogén és mezozóos képződményei szénhidro
génföldtani tulajdonságainak vizsgálata, a mélyfúrási maganyagok komplex földtani 
vizsgálatai lehetővé teszik a kellőképpen megalapozott jövőbeli szénhidrogén prognó
zis munkákat. A kutatások során lehatárolhatóvá válik a szénhidrogén anyakőzetek 
és tárolók helyzete, részletesebb képet kapunk a tárolók fluidum tartalmáról is.

A szénhidrogén kutatások során 1991-ben lezárult a szénhidrogén keletke
zés, migráció és a tároló kőzetek változása mélymedencékben, illetve a dinami
kus szénhidrogén prognózis módszerének kidolgozása c. téma. Megindult a Kö
zép-dunai medence és a prekainozóos médencealjzat szénhidrogén földtani vi
szonyainak jellemzése c. kutatás, valamint a pannóniai képződmények szénhid
rogén földtani értékelése. Szintén új projektként kezdtük el a magyarországi 
pannóniai események kutatását.

Az intézeti kőszénkutatási feladatok keretében előző évekről áthúzódó té
maként folytatódott a Dunántúli-középhegység paleogén, a Borsodi-medence 
miocén kőszénkutatása. Az 1990-ben indult mecseki liász—karni feketekőszén 
külfejtési lehetőségeinek kutatása, 1991-ben lezárult. A szénbányászat megvál
tozott, jelenlegi helyzetét figyelembe véve revideálásra került a korábbi évek fo
lyamán készült, eocén kori kőszenek prognózisa.

A bauxitkutatás során lezárultak a bauxitprognózist elősegítő munkálatok. 
Megkezdődött az Intézet által vezetett bauxit előkutatásokat lezáró tanulmányok 
kidolgozása a D-i Bakony D-i és É-i előterére, valamint a Gerecse DK-i területre 
nézve. A kutatómunkák itt 1983—1991 között folytak. 1992-ben a téma lezárul.

Befejeződött az 1986-ban indult magyarországi toriatok kutatása c. téma.
1991-ben indult az arany ércesedés kutatása a Tokaji-hegységben. A kuta

tásra érdemes területek lehatárolása 1992-ben várható. A Magyar Nemzeti 
Bank megbízásából megkezdődött a nagybörzsönyi arany ércesedés kutatása, a 
téma várhatóan az 1992. évben ugyancsak folytatódik.

Az ásványbányászati nyersanyagok kutatása keretében folytatódott a tokaji- 
hegységi kaolin, bentonit és perlit kutatás. A munkák célja a hegység nem érces 
ásványi nyersanyag lehetőségeinek további felmérése volt. A dunántúli mészkőelő
fordulások ipari hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata 1990-ben indult és 1991- 
ben le is zárult. Új, 2 évre tervezett témaként kezdődött az ásványbányászati nyers
anyagok hasznosítási lehetőségei bővítésének vizsgálata. Nyersanyag-genetikai célú 
őskörnyezeti vizsgálatok is segítették az ásványbányászati nyersanyagok kutatását.

Az ország gazdasági rendszerének átalakulása, vállalkozások fellendülése, 
koncessziók összeállítása fokozottan előtérbe helyezték az országos szintű épí
tőipari (díszítőkő) nyersanyagprognózist is. Ezek a kutatások 1980 óta folynak 
Intézetünkben.



Központi dokumentáció és adatbázisok

Az Országos Földtani Adattár folyamatosan végzi az ország földtani ku
tatásai során keletkező információk gyűjtését, feldolgozását és szolgáltatá- 
sát.Folytatódott a megkutatottsági (GEOFOND) térképek szerkesztése. Jelentős 
előrehaladás történt a számítógépes nyilvántartási rendszer adatfeltöltésében. 
Az Országos Földtani Szakkönyvtár és a Tudománytörténeti Gyűjtemény, vala
mint a Földtani Térképtár szintén országos feladatkörű nyilvános szakmai szol
gáltatást biztosít.

Az Intézet Gyűjteményének anyaga az elmúlt évben jelentős önálló gyűjté
sekkel gyarapodott. Az év második felében megindultak az előkészületek a szá
mítógépes nyilvántartási rendszer kiépítésére. Vidéki kőzetmintaraktárainkban 
10.960 db fúrás maganyagát őrizzük dokumentáció, illetve esetleges további 
vizsgálatok érdekében.

Az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás az előző évek gyakorlatának 
megfelelően 1991-ben is folytatódott.

Az Intézet hagyományaihoz hűen az évi rendszeres (szöveges és térképi) ki
adványok mellett alkalmi kiadványokat is megjelentetett. A kiadványok átfutási 
idejének lerövidítése érdekében elkezdtük a szövegszerkesztők mind intenzívebb 
alkalmazását. Fokozott súlyt helyezünk a kiadványok idegen nyelven való meg
jelentetésére is.

Az I mézet szakirodalmi inf ormációs tevékenysége keretében ismerteti a 
hazai kutatói eredményeket a külföldi szakközönséggel, valamint a jelentősebb 
külföldi eredmények megismerését lehetővé teszi a hazai kutatás számára is. 
Említésre méltó eredményként könyvelhetjük el a múlt évben beindított földta
ni „on line” információs rendszert.

Az ország új gazdasági koncepciójának tükrében fontos összekötő kapocs 
szerepét töltik be az Intézet és a területi önkormányzatok között a Területi 
Földtani Szolgálatok. Ez elmúlt év folyamán a Szolgálatok kiépítették az új 
közigazgatási rend intézményeivel a közvetlen munkakapcsolatokat. Elkészült 
az építőipari ásványi nyersanyagok bányászatának a szolgálat illetékességi kö
rébe tartozó 1991. január 1-i állapot szerinti számítógépes mérlege.

Nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Állami Földtani Intézetnek mintegy 20 országgal van szoros tu
dományos együttműködési kapcsolata. Az 1991.. évben javult a nemzetközi kap
csolataink hatékonysága, nagyobb hangsúlyt kaptak a kétoldalú kapcsolatok 
mellett a multilaterális kooperációk. A szellemi export és.a földtani kutatások
ban való részvétel lehetőségeinek vizsgálata két fő témára irányult úgymint: fel
sőoktatásban (UNESCO közreműködés), illetve földtani térképezésben, nyers
anyagkutatásban stb. való részvételre.

* * *



Jövőnk megalapozása

Az 1991. év végével több program lezárult, de ezzel egyidejilleg az 1991. 
év az 1992. év tervezésének jegyében telt el.

Az Intézet együttműködve a MÁELGí-vei kialakította a megújuló f ö l d 
tani kutatás tervezetét. A tervezési f  olyamat az Intézet munkatársainak teljes 
együttműködésén alapult és arra törekedett, hogy f  igyeiembe vegye megújult 
társadalmi rendszerünk igényeit, az egységes Európa perspektíváit és az I n 
tézet munkatársainak széleskörű szakmai tudását, tapasztalatait.

F elállítottunk hét kutatási programot és meghatároztuk kutatási—fe j le s z 
tési tevékenységünk f  ontossági sorrendj ét. Ezek a környezetföldtan, az infor
mációs tevékenység, a földtani térképezés, a földtani alapkutatás, a geoké
mia, a laboratóriumok f  ejlesztése és az ásványvagyon kutatás és értékelés.

Nemzetközi kapcsolataink f  ejlesztésére nagy súlyt helyezünk. Különösen 
fontosnak tartjuk a nyugateurópai államokkal való együttműködést. A volt 
szocialista államok közül elsőként választottak minket a Western European 
Geological Surveys (WEGS) egyesületének tagjává. A környező államokban 
történt változások ezeknek a kapcsolatoknak újrarendezését igénylik és ebben 
tevékenykedünk.

Az új program f  elállítása személyi állományunkban és szervezeti fe lép í
tésünkben változtatásokat tett szükségessé. Az idejét múlt hierarchikus rend
szer felcserélésére igény mutatkozott. így a föosztály—osztály rendszer az 
1991. év végével megszűnt és azt egy rugalmasabb program—projekt'rendszer 
váltotta f el .  Ez személyi változásokhoz, valamint az igazgatói tanács szemé
lyi megújulásához is vezetett. 1991. novemberében nyilvánvalóvá vált, hogy 
intézetünk költségvetési támogatása az 1992. évben 40%-kal csökken. Ez lét
számcsökkentésre kényszerűéit és ezért 1991. végén, majd 1992. elején 151 
munkatársunktól kellett elbúcsúzni. Itt ismételten kif ejezésre szeretném ju t 
tatni köszönetemet intézeti szolgálataikért.

Minden je l arra mutat, hogy az 1991. év viharos változásai az elkövet
kező években mindaddig tovább f  olytatódnak, amíg Intézetünk egy új közigaz
gatási rendszerbe beilleszkedik. Ez újabb áldozatokat követel és intézetünk 
személyi állományában további változtatásokra lesz szükség. Kutatásaink mi
nőségére és f  elhasználhatóságára egyre nagyobb igényt támaszt a társada
lom. Gazdaságunkat új rendszerbe kell alakítani és ennek során racionalizál
ni. Mindazonáltal reménykedve nézünk a jövőbe és bízunk abban, hogy Inté- 
zetünk f  ennállásának 123. éve, az 1992. év a megújuló földtani kutatás ígé
retes kezdetét jelenti.

Dr. Gaál Gábor 
igazgató
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