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Tisztelt Tudományos Ülés ! 

Mai előadóülésünkkel egyben végetért a Föld- és Bányászati Tudomá-
nyok Osztálya által részben a Kémiai Tudományok Osztályával közösen, 
részben a Bányászati Tudományos Bizottság, valamint a Földtani Tudomá-
nyos Bizottság szervezésében rendezett, a Magyar Tudományos Akadémia 
1981. évi közgyűlésével kapcsolatos tudományos ülésszak. 

Az Osztály tudományos ülésszakának egésze magában foglalta a primér 
ásványi nyersanyagok társadalmi értékké válása három fő fázisának, a földt ani 
kutatásnak, a bányászati kitermelésnek és a gyakorlati hasznosításnak a terü-
letén eddig elért eredmények értékelését, vázolta a folyamatban levő kutatá-
sokat s körvonalazta a jövő kutatási feladatait. Az előadásokból egyértelműen 
kicsengett az említett ágazatok egymásrautaltságának a ténye és a szoros, 
koordinált együttműködés szükségessége is. 

Ami mostmár a földtani kutatást , pontosabban annak megítélését illeti 
a maga teljes komplexitásában, úgy tűnik a visszhangokból, hogy a VI . 
ötéves terv földtani kutatási programja az eddiginél kedvezőbb körülményeket 
teremt a földtani kutatás eredményes vitelére, a kitűzött célok megvaló-
sítására. 

A földtani kutatás minden kézzelfogható eredménye ellenére a közvéle-
ményben még akkor is tartotta magát az a meghaladott nézet , hogy országunk 
ásványi nyersanyagokban szegény, amidőn már a múltban nein látott méretű 
és rendszerességű földtani kutatás folyt a hazai föld kincseinek felkutatására 
és megismerésére, ásványi nyersanyag-forrásaink feltárására, s amely kutatá-
sok feltárta készletek növekedésének aránya meghaladta a felhasználás 
ütemét . 

A gazdaságossági tényezők figyelembevételének fontosságát és szüksé-
gességét hangsúlyozva is, nem volt kedvező a földtani kutatás fejlesztése 
szempontjából az, hogy olykor a földtani kutatás szükségessége túlságosan 
függvényévé té tetet t a világgazdaság, a politika, a belső gazdaság egymással 
összefüggő, alkalomadtán igen gyorsan változó, s különböző prognózisokat 
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felborító tényezőinek. Sajnálatos módon ezek a hirtelen, s előre nem mindig 
megjósolható módon bekövetkező változásoknak kihatása volt olyan szférákra 
is, amelyeket könnyű megzavarni, de már nehezebb helyrehozni a hibát, pótolni 
a kiesést. Volt idő, midőn úgy véltük, hogy az energiaellátásban egyre növekvő 
szerepe lesz a szénhidrogéneknek s ennek konzekvenciájaként visszaesés követ-
kezett be a geológusképzésben. Majd beköszöntött az olajkrízis s nálunk és 
külföldön egyaránt kiderült, hogy az atomenergia mellett mégiscsak a szénre 
kell alapozni az energiaellátásban, s a szénhidrogéneket magasabb értékű 
termékké feldolgozva kell értékesíteni. 

Az energiaválság azonban nem egymagában álló jelenség, mellette az 
ismert készletek csökkenése, másrészt az ipar hatványozottan növekvő nyers-
anyagigénye következtében jelentősen felértékelődtek az ásványi nyers-
anyagok is. 

Igaz, Európában ma is vannak még működő ősi bányák, mint a spanyol-
országi Almádén, melyet még a föníciaiak nyitottak meg, vagy a görögországi 
Laurion, amelynek ezüstje vetette meg Athén születésének és felvirágzásának 
anyagi alapját, Rammelsberg is több mint tíz éve ünnepelte fennállásának 
ezredik évfordulóját. A nyugat-európai fejlett ipari országok azonban egyre 
nagyobb mértékben importra szorulnak a legfontosabb ércekből, illetve fémek-
ből, mert saját készleteik nem elegendők igényeik kielégítésére. Csak néhány 
példát említve a bányászat i termelés és a felhasználás viszonyát nézve: 

a többi szükségletet importból kénytelenek fedezni. 
Amint látható, egyes fémekből a fej lett nyugat-európai országok jelentős 

importra szorulnak, de feltehetően könnyebben tudják megfizetni vagy ellen-
tételezni, mint mi, akik valóban nem vagyunk „tőkés" ország, sem eszmeileg, 
sem gyakorlatilag. A hazai földtani kutatás legfőbb feladata éppen ezért az, 
h o g y feltárja, felkutassa mindazokat az ásványi nyersanyagforrásokat, ame-
lyek hasznosítása nélkülözhetetlen a népgazdaság további fejlesztéséhez. Ter-
mészetesen a földtani kutatásnak, a geológusnak is a látóterében kell, hogy 
legyen a hasznosíthatóság kérdése, de arról sem lehet senkinek elfeledkezni, 
hogy prognózisokat készíteni, modelleket szerkeszteni csak tényleges földtani 
kutatások alapján lehet , hasznosítani meg végképpen csak azt a nyersanyagot 
lehet , amelyet már megismertünk, feltártunk. 

Az április 25-én tartott országos földtani ankét világos képet adott 
a földtani kutatás által az elmúlt tervidőszakban elért eredményekről, valamint 
a VI . ötéves terv átfogó feladatairól, amelyek között a készletnövelést, az új 

A l esetélien az önellátottság 
Cu esetéhen az önellátottság 
Ph esetéhen az önellátottság 
Sn esetéhen az önellátottság 
Foszfát esetében az önellátott 

ság I " 
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ásványi nyersanyagok megismerését célzó kutatási feladatok mellett méltó 
helyet foglalnak el a tudományos megismerés fokát, színvonalát növelni hiva-
tott alapkutatások is. A jelen voltak az iparágak főgeológusai részéről tájékoz-
tatást kaptak az iparág eredményeiről, jövő terveiről, de gondjairól is, amelyek 
megoldásában lényeges szerep háramlik a tudományos megalapozottságú 
kutatómunkára. Ezen az ankéton MÉHES elvtársnak, a Politikai Bizottság 
tagjának, ipari miniszternek a felszólalása kifejezésre jut ta t ta a Párt és a 
Kormány részéről a földtani kutatás eredményei iránti érdeklődést és elisme-
rést, nemkülönben a földtani kutatási tervben megjelölt feladatok fontossá-
gának és szükségességének elfogadását, amely szemlélet megnyugtató alapot 
és biztatást ad további munkánkhoz, a kutatási terv részfeladatainak valóra 
váltásához. 

A földtani kutatás fontosságának elismerése a kormányzat részéről meg-
nyilvánult „Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása" című 
K F H tárcaszintű főiránynak az Osztály és az Akadémia Elnöksége előterjesz-
tésére országos szintre történő emelésében is. „Az ország természeti erőforrá-
sainak átfogó tudományos vizsgálata" című, tárcaközi bizottság irányítása 
alatt álló országos kutatási főiránynak hangsúlyos részét képezik a földtani 
kutatások, amelyek eredményei nélkül bajos lenne megfelelni a primér ásványi 
nyersanyagellátottság területén az ezredfordulóig előrejelzett elvárásoknak. 

Mai ülésünkön természetszerűleg a földtani kutatások tudományos hát-
tere, tudományos alapja kapott nagyobb hangsúlyt, részletesen elemezve 
egyrészt a VI. ötéves földtani kutatási terv célkitűzéseit, feladatait , valamint 
a földtani alap- és előkutatások jelentőségét, másrészt egy-egy kiemelt terü-
le ten bemutatva a fejlődéshez, az előrehaladáshoz szükséges tudományos 
kutatások szerepét és irányát, illetve megvilágítva a földtani erőforrások kap-
asolatait egyéb természeti erőforrásokkal. Mai előadóülésünk csak részben 
tükrözte — a rendelkezésre álló idő korlátozott volta miatt —, hogy a földtani 
kutatás valójában a tudományágazatok milyen széles spektrumát jelenti, 
hiszen nem esett szó az érces és nem érces ásványvagyon, a szénvagyon növe-
lésével kapcsolatos geológiai kérdésekről sein. 

Nem térek ki az egyes előadásokban felvetett javaslatokra, inkább 
néhány általános konzekvenciát érintenék csak. 

Mindegyik előadásból kicsengett, hogy az eredményes előrehaladáshoz 
bármely területen a földtan minden részdiszciplínájának megvan a maga 
fontos feladata és szerepe. Viszont, ha ez így van, a jövőre gondolva biztosí-
tanunk kell, bogy a kellő időben megfelelően képzett szakemberek is rendel-
kezésre álljanak, s a kutatáshoz a megfelelő feltételek is biztosítva legyenek. 
Ez viszont felveti a szakemberképzés és továbbképzés jelenlegi helyzete érté-
kelésének szükségességét, megkövetelve az elengedhetetlenül szükséges gya-
korlati intézkedéseket is. 
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Ennek érdekében a Földtani Tudományos Bizottság, együttműködve 
a Művelődési Minisztérium Földtani-és Bányászati Szakbizottságával, a közel-
jövőben javaslatot dolgoz ki többek között — az E L T E és az NME földtani 
tanszéke — ahol geológusképzés folyik — és a többi egyetem földtani tanszékei 
közötti oktatási területen lehetséges és szükséges együttműködésre, színesítve 
ezzel a geológusképzés spektrumát, lehetőséget nyújtva a specializálódásra, 
a továbbképzésre, egyben biztosítva a vidéki egyetemek földtani tanszékei 
oktatói számára, hogy a geológusképzéssel élő kapcsolatban maradjanak. 
Oktatási területen ezt tekinthetjük előremutató és szükséges integrációnak, 
melyből haszna van a képzés egészének és a tanszékeknek is. 

A földtani kutatási terv végrehajtásához és egyáltalában a földtani 
tudományok hazai fejlesztéséhez elméletileg megalapozott tudású, korszerű 
szemlélettel rendelkező, tudását a későbbiekben is korszerű szinten tartani 
akaró és tudó, az új befogadására és új alkotásra képes geológusokra van 
szükségünk. 

Földtani kutatási terv már sokszor készült, azonban az a benyomásom, 
hogy végleges formába öntését még egyszer sem előzte meg olyan széles körű 
v i ta — tudományos vezetőtestületek előtt , regionális földtani ankétokon, tár-
cákkal, iparágakkal fo lytatott egyeztetéseken, országos földtani ankéton , 
mint a mostani VI. földtani ötéves kutatási terv esetében. Ez a széles körű 
megismertség azt eredményezte, hogy személyes kapcsolat teremtődött meg 
az iparban, egyetemeken, ill. kutatóhelyeken dolgozó geológusok és a földtani 
kutatási terv között , a különböző ágazatok és területek képviselői látják 
helyüket a földtani kutatás egészének rendszerében, s ez a személyes érdekelt-
ség, és érdeklődés egyik lényeges feltétele a munka eredményességének. 

A földtani kutatási terv körvonalazta a legfontosabb kutatási területeket, 
témaköröket s kiemelte az alapkutatások fontosságát, amely alapkutatások 
célja a földtan hazai művelése magas színvonalának biztosítása, a tudomány 
saját fejlődési törvényszerűségeiből fakadó kutatási problémák megoldása. 

Mindebből ismét néhány következtetés vonható le. A terv olyan szintű 
végrehajtásához, amely eleget tesz a tudományos követelményeknek, de eleget 
tesz a népgazdasági igényekből fakadó gyakorlati célú igényeknek is, a ren-
delkezésre álló szellemi kapacitás összefogására, megfelelő koordinációjára van 
szükség. Rendelkezésre áll a Magyar Állami Földtani Intézet, az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet , az MTA Geokémiai Kutató Laboratórium, mint 
főhivatású kutatóhelyek, s rendelkezésre áll 12 egyetemi földtani tanszék 
s 2 egyetemi geofizikai tanszék. Ha valaha szükség volt ezeknek az erőknek 
a koordinálására, kapacitásuknak egy adott nagy cél érdekében való munkába 
állítására, úgy ez most különösen aktuális. A különböző tanszékeknek többsé-
gükben több évtizedes működésük során kialakult tudományos profiljuk, 
ennek megfelelő szakmai felkészültségük és tárgyi adottságuk van s ezen 
az alapon lehet bevonni őket a földtani kutatási terv egyik vagy másik fel-
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adatának megvalósításába, megteremtve közöttük az oktatási területen tör-
ténő együttműködésen túl a kutatási területen való szoros együttműködést is. 

Ezzel külön intézet létesítése nélkül egy ütőképes kutatóintézetnek meg-
felelő szellemi és műszerkapacitás kapcsolódna be koordináltan az országos 
földtani kutatási terv végrehajtásába, s ez jelentené a földtani tanszékek szá-
mára az előremutató, igazi integrációt. Ugyanakkor aggasztóak és lényegében 
a helyes cél ellen szólnak az olyan törekvések, amelyek az integrációnak csak 
formai részét nézve, a vidéki földtani tanszékeket csak azért, mert az adott 
egyetemen csak egy-két tanszék képviseli a földtani tudományokat összes-
ségükben nagyobb létszámot jelentő, más tudományágat művelő tanszékekkel 
gondolnák magasabb szervezeti egységbe összevonni. A tanszéki önállóság 
elvesztése ilyen körülmények között óhatatlanul a földtani tanszékek, a föld-
tani kutatás visszaszorításához vezetne. 

Az eredményesség növelése érdekében szükséges lenne szélesbíteni a 
kutatások állami megbízásos rendszerét, hogy a tanszékek kutatási tevékeny-
ségének anyagi alapjai is biztosítottak legyenek, így a szellemi erők is egy 
főfeladatra lennének koncentrálva, s ezzel megszűnne a jelenlegi szétforgá-
csoltság, s az integráció hasznos oldalai lépnének előtérbe. 

Egy-egy nagyobi) téma kidolgozásában természetesen több kutatóhely 
is közreműködhet. Minthogy a földtani kutatásban alapvető fontosságú az 
anyagvizsgálat, elengedhetetlenül fontos a korszerű, gyors és meghízható 
vizsgálati módszerek bevezetése, növelendő az anyagvizsgálatok mennyiségét, 
de a színvonalát is. Ezzel kapcsolatosan a különböző kutatóhelyeken végzett 
mérési eredmények összehasonlíthatósága érdekében gondoskodni kell etalonok 
összeállításáról és a megfelelő értékelési módszerek kidolgozásáról, nem-
különben adatbank felállításáról, melynek érdekében a Magyar Állami Földtani 
Intézet a szükséges lépéseket már megtette . A magyar földtani kutatásnak 
jelentős nemzetközi kapcsolatai is vannak részben kormányközi egyezmé-
nyeken nyugvók, részben nemzetközi tudományos szervezetekkel kapcso-
latosak. E nemzetközi kapcsolatok lényegében kettős célt szolgálnak, egyrészt 
e réven élő kapcsolatunk van a nemzetközi tudományos élettel, megismer-
hetjük a külföldön elért eredményeket, kutatási törekvéseket, irányokat, 
s növeljük ezzel saját szakmai látókörünket, másrészt e réven van módunkban 
megismertetni és elismerést szerezni a hazai kutatási eredményeknek. E téren 
is van tenni- és javítani valónk, elsősorban a nemzetközi érdeklődésre számot 
tartó hazai eredményeink idegen nyelvű publikálása területén. Sürgősen és 
alapvetően változtatni kell az eddigi gyakorlaton s racionális publikációs 
stratégiát kell kidolgoznunk s a gyakorlatban is megvalósítanunk. 
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Tisztelt Tudományos Ülés ! 

Ahogyan a földtani kutatás egyik lényeges fázisa egy rendszernek, 
hasonlóan a földtani kutatás önmaga is egy rendszert képez, amelybe az önma-
gában is sokrétű kutatási tevékenység mellett szervesen beletartozik a szak-
emberképzés és továbbképzés, a publikációs tevékenység, a nemzetközi kap-
csolatok ápolása, fejlesztése is. Érthető, hogy mindazok a célok, amelyeket 
a földtani kutatási terv kitűzött, valóban csak a különböző tudományágazatok 
szakemberei, valamint a legkülönbözőbb területeken dolgozó geológusok dol-
gozzanak az egyes iparágakban vagy kutatóintézetekben, vagy az egyetemi 
tanszékeken — összefogásával, együttműködésével érhetők el. 

Csak megismételni tudom megnyitóm utolsó mondatát , a földtani kuta-
tási feladatok végrehajtásának eredményessége mindannyiunkon múlik, s a 
földtani kutatás jövőjéért mindannyian, személy szerint és kollektíván is, 
felelősek vagyunk. 

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
Műszaki szerkesztő: Sándor Is tván 
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