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Az elmúlt évtizedek intenzív ásványi nyersanyagkutatásából, alapító okiratának szellemében, 
adottságait és lehetőségeit kihasználva, az intézet is kivette részét. Általános és nyersanyag
specifikus földtani ismereti alapok és vélemények szolgáltatása, valamint saját eszközeivel végzett 
célkutatások mellett alkalmilag, majd az utóbbi évtizedben rendszeresen tervezett, vezetett és 
értékelt előkutatásokat, némelykor annál részletesebb munkálatokat. E tevékenység során rend
szeresen együttműködött a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel (ELGI), az érdekelt 
kutató- és bányavállalatokkal, egyetemi és más kutatóhelyekkel.

Az állam erőfeszítéseinek eredményeképpen a korábbi évtizedekben az ország területén jelen
tős mennyiségű ásványvagyont — szénhidrogén, évtizedekre elegendő kőszén, jelentős 
polimetallikus érc- és bauxitkészleteket — sikerült megismerni. Eredményes volt az ásványbányá
szati és az építőanyagipari nyersanyagok kutatása is. A gazdaságföldtani tevékenység fontos ré
sze volt 1974-től— az ELGI közreműködésével— az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás kifejlesz
tése és működtetése.

Az állarni szerepvállalás 1991-ben lezajlott gyors és gyökeres átalakulása folytán a MÁFI felada
tai is jelentős mértékben módosultak, elsősorban a közvetlen nyersanyagkutatás terén. Az új kuta
tásból a költségvetés, s így a MÁFI is visszavonult, a befejezett, vagy félbehagyott nyersanyagkuta
tások eredményeinek összefoglalását azonban kötelezettségének tartotta. Továbbra is állami fel
adatnak tekintette viszont az ország ásványi nyersanyag potenciáljának megismerését, stratégiai 
készleteinek megkutatását és a kutatási területek olyan mértékű megismerését, amely lehetővé 
teszi, hogy a legkedvezőbb feltételekkel legyenek kutatási koncesszióba adhatók. Az intézet ér



telmezése szerint tehát az ásványi nyersanyagkutatás a MÁFI-ban (és az ELGI-ben is) felöleli a fen
tieket megalapozó kutatást, a prognózist, az előkutatást, az ásványvagyon nyilvántartási és érté
kelési, valamint a koncessziós feladatok ellátását. A két intézmény ehhez, korábbi tevékenysége 
eredményeképpen, országos áttekintéssel rendelkezik.

Az 1992-es terv egyik alapgondolata az vo lt— s ez 1993-ra sem változott —, hogy a hatalmas 
szellemi és tárgyi örökség, ami a két intézetben felhalmozódott, olyan nemzeti kincs, amely az új 
helyzetben is hasznosítható, s hasznosítása az ország alapvető érdekei közé tartozik.

Az államnak elő kell segítenie a vállalkozásba kerülő nyersanyagkutatást, kitermelést és hasz
nosítást. Legfontosabb feladat a koncesszióba adás szakmai feltételeinek biztosítása. Úgy tűnt, 
hogy a vállalkozói érdeklődés fölkeltésétől a kiválasztott területek fö ldtani-geofizika i adatainak 
szolgáltatásáig tartó tevékenység a bányatörvény megalkotásával rohamosan megnő, ezért in
tenzív felkészülést kell folytatni.

Az is látható volt, hogy az új rendszerben folytatódó, vagy induló nyersanyag kitermelés feltéte
leinek megteremtése mellett újra kell gondolni az ország nyersanyag-potenciáljáról meglévő isme
reteket. Bár a bányatörvény megalkotása késett; biztosra lehetett venni, hogy az állam nem 
mondhat le az ország ásványi nyersanyag vagyonának kellő szintű ismeretéről, ezért legalább az 
integrált adatértelmezés szintjén kutatni kell a stratégiai fontosságú, vagy azzá válható nyersanya
gok,. elsősorban egyes energiahordozók (szénhidrogének, kőszénhez kapcsolódó metán, geoter
mikus energiaforrások) előfordulási lehetőségeit.

A „stratégiai" szénhidrogén kutatást olyan gyengébben ismert területre, illetve képződmény
csoportra irányították, amelynek korábban kevés figyelmet szenteltek'. Ezek az ún. Közép-dunai- 
medence és a prekainozóos medencealjzat.

A privatizáció előrehaladtával észrevehetően nőtt az igény az építőipari nyersanyagok iránt, 
ugyanakkor a környezet-, a természet-, a víz- és a földvédelem előírásainak szigorodása korlátozza 
a lehetőségeket. Az igény kielégítését megalapozott, áttekinthető prognózis segítheti, amit 1987-től 
megyénként kidolgozott (100 000-es méretarányú) áttekintő térképek formájában törekedtek 
megvalósítani.

A hagyományos „mérleg" feladatok egy részének folytatólagos, illetve módosult formában 
való ellátása mellett bővültek az ásványvagyon értékelés szempontjai. Az új gazdasági környezet
nek megfelelő újraértékelést hajtottak végre, és egyes koncessziós régiókra ún. ipari adatbázisokat 
hoztak létre. Az újraértékelés révén pl. nagy mértékben közeledett a realitásokhoz a kőszénva- 
gyon megítélése. Célkitűzés volt a számítástechnikai médián közvetíthető információk körének a 
bővítése (erre fogadókészség hiányában csak kis mértékben került sor), ugyanakkor csökkentek a 
korábbi gyakorlat szerinti nyilvántartási formák.

Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó közvetlen és közvetett ismeretek hatékony hasznosítá
sának előfeltétele, hogy az idevágó földtani adatok megfelelő formában legyenek tárolva és vál
tozatos igényeket kielégítő módon lehessen ezeket megjeleníteni. Enélkúl a hazai nyersanyagok 
koncessziós alapon való értékesítése nehéz, lassú, vagy kockázatos. Ez a feltétel nem teljesíthető 
rövid időn belül, de az intézet törekvését jelzi, hogy költségvetése 18%-át szánta adatbázisok építé
sére, ugyanannyit, mint az ún. „stratégiai" kutatásokra.

A program — melynek irányítását 1993 augusztusáig Vörös István látta el — feladatai öt projekt 
keretében valósultak meg.

#

Because prospecting of mineral resources is one of 1, it basic tasks o f the Survey, as was .de
clared in the Deed of Foundation, we took part in intensive prospecting during the past few dec
ades. The Survey supplied geological and specific data about mineral resources and also carried 
out expedient research. During the past decade, preliminary and detailed reserarch- projects 
were planned and executed regularly. This was done in cooperation with the Eötvös Loránd Geo
physical Institute, other research institutes and mining companies.

As a result of the state's efforts, a significant amount of different mineral resources (hydro
carbon, coal, polymetallic ore, bauxite) was discovered during the previous decades. Prospecting 
of other mineral resources and construction o f raw materials was also successful. Development 
and implementation of the "National Inventory o f Mineral Resources" prepared in conjunction 
with the Eötvös Loránd Geophysical Institute since 1974: had been an important part of our eco
nomic geological activity.

After the quick and radical political and economical changes in 1991, the tasks o f the Survey 
have been altered mainly in the area of prospecting for mineral resources because new explora
tion projects were not supported. This work was discontinued. We did, however, assume obliga
tions to summarize the results of the finished or abandoned research programs. The Survey still 
considers research of the potential mineral resources and reserves, as a task, for the future. The 
high-level investigation of prospecting areas, in order to put them up for concessions under the


