
IGAZGATÓI ELŐSZÓ

Intézetünk életében jelentős változást hozott az 
1996-os év. Június 30-án lejárt dr. Gaál Gábor igazgató 
úr öt évre szóló vezetői megbízatása és egyúttal 
megszűnt közalkalmazotti jogviszonya, így távozott 
Intézetünkből.

Gaál Gábor igazgatóságához köthető az Intézet egyik 
legnehezebb időszaka. Az Intézet felügyeletének, szer
vezeti helyzetének változása, tevékenységi területének 
szűkítése, költségvetési támogatásának lényeges 
csökkentése, nagyarányú létszámleépítés jellemezte ezt 
az időszakot. A kényszerű intézkedések mellett a földtan 
fejlődésének nemzetközi tendenciáit szem előtt tartva, a 
megváltozott gazdálkodási feltételekhez igazodva 
megkezdődött az Intézet tevékenységének korsz
erűsítése. Ennek leglényegesebb elemei a program-pro
jekt rendszerbe szervezett szakmai tevékenység, és a 
külső finanszírozási források fokozottabb igény- 
bevétele.

Az Intézet vezetői kinevezés rendjének megfelelően 
meghirdetett nyilvános pályázat megnyerése révén 
1996. július 1-én vettem át az öt évre szóló igazgatói 
megbízást dr. Farkas István úrtól, a Magyar Geológiai 
Szolgálat főigazgatójától.

Az Intézet az adott évre már rendelkezett jóváhagy
ott kutatási- és költségvetési tervvel, a feladatok meg
valósítása tervszerűen haladt, a beszámoló ennek meg
felelően az egymást váltó igazgatók közös tevékeny
ségét tükrözi.

A Magyar Állami Földtani Intézet működési jelen
tése elsősorban a költségvetési támogatásból finanszíro
zott állami feladatok teljesítéséről szól. Rövid, eset- 
tanulmány szintű összefoglalót adunk néhány fontosabb 
külső megbízási munkáról, amelyek az alaptevékenység 
keretében végzett szolgáltatások körébe tartoznak, és a 
költségvetés külső bevételi előirányzatának teljesítését 
tették lehetővé.

Az Intézet gazdálkodásának fontos része és egyben 
tudományos tevékenység végzésének, kapcsolatrend
szerének, minőségi mutatója a nagyszámú elnyert pá
lyázat, melyeket felsorolásszerűen ismertetünk.

Az Intézet az 1996. év tervfeladatait teljesítette; az 
évet pozitív gazdasági mérleggel zárta. A projektrend
szerben folytatott kutatási tevékenység szakmai-admin
isztratív kereteit programoknak megfelelő főosztályok 
biztosították. A projektek megvalósítása egyes esetek
ben az ELGI-vel egyeztetett módon történt, erre a 
szövegben mindenhol utalás történik. A projektekbe 
nem szervezhető kutatóintézeti feladatokat, mint a labo
ratóriumi, térinformatikai, számítástechnikai szolgál
tatás, a könyvtár és a múzeum, osztályok látták el. Az 
Igazgatási Osztály tevékenysége a szakmai, gazdasági 
irányítás mellett magában foglalja a humánpolitikai, a 
marketing és a nemzetközi tevékenységet, valamint a 
kiadványszerkesztést.

Kutatási tevékenységünk a következő területekre 
oszlott: természeti erőforrások kutatása, földtani tér
képezés, környezetföldtan, vízföldtan, geokémia. Ezen 
kívül külön projekt foglalkozott a laboratóriumi 
módszerek fejlesztésével.

A természeti erőforrások kutatási programon, és az 
egész intézeti tevékenységen belül kiemelt jelentőségű a 
Magyarország szénhidrogén-potenciáljának felmérése, 
mely az ELGI-vel közös projekt. Jelentősége az állam 
tulajdonosi jogainak gyakorlása érdekében készülő 
megbízható potenciál-felmérés, ásványvagyonbecslés, 
koncesszióba adás megalapozásában van. Az új szintézis 
támaszkodik az Intézet alapkutatási (tektonika, sztrati- 
gráfía) és szerves geokémiai kutatási tevékenységének 
eredményeire.

A földtani térképezési projektek közül befejeződött a 
Duna menti régió (DANREG) kutatása, bár az utó
munkálatok és a záró rendezvény 1997 első félévében



lesz. A Bükk hegység térképezésének megújult projekt
je a hegység központi része térképezésének lezárását 
eredményezte. Megújult térképkiadási koncepcióval 
folytatódott az EOFT tevékenysége. Valamennyi projek
ten általánossá vált a digitális térképváltozatok 
készítése.

A környezetföldtan területén két új projekt is indult. 
A földtani természetvédelem és ismeretterjesztés kis 
emberi és anyagi ráfordítással ugyan, de biztosítja e 
fontos témában való jelenlétünket. A limnogeológiai 
vizsgálatok súlypontja a Balaton kutatásáról főleg a 
Velencei-tóra tevődött át, valamint biztosítja a vizes 
környezetet kedvelő élőlények kutatásának földtani hát
terét. Az Alföldön megkezdődött az agrogeológiai 
mintaterületek újraminősítése, a hosszú távú változá
sokhoz igazodó monitoring megkezdése.

A vízföldtan terén elért .eredmények közül 
kiemelkedik a Dunántúli-középhegység 3 dimenziós 
földtani-vízföldtani modell megalkotása, mely mozgó 
képsorokkal és automatikus szelvénykészítéssel érzékel
teti a képződmények térbeli kapcsolatát.

A geokémiai kutatások szerteágazó témái közül 
külön említést érdemel az adatbázissal összekapcsolt

térinformatikai rendszer, amely térképsorozaton mutatja 
be az arzénes vizek országos és megyei elterjedését.

A szolgáltatási, kutatóintézeti feladataink között 
megemlítendő, hogy a Laboratórium kémiai osztályának 
tevékenységét 1996-ban akkreditáltattuk. Jelentősnek te
kintjük a PHARE pályázaton elnyert spektrofluorometriás 
mikrofotométeres mikroszkóp üzembe állítását.

Az év egyik jelentős eredménye volt a Könyvtár külső 
raktárainak racionalizálása. A Térinformatikai Osztály 
túljutva a korábbi útkereséseken, folyamatosan, tech
nikailag magas színvonalon biztosította szolgáltatásait.

Külső kapcsolataink tudatos fejlesztése mellett 
kiemelkedő nemzetközi rendezvény volt a Fórum of 
European Geological Surveys (FOREGS) igazgatóinak 
általunk szervezett találkozója.

Áttörést értünk el az intézeti kiadványok megjelen
tetése terén, .részben megújított köntösben 6 intézeti 
kiadvány jelent meg.
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