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A  Magyar Geológiai Szolgálat (MGSz) és a keretében 
működő két kutatóintézet a Magyar Állami Földtani Intézet 
(MÁFI), valamint az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
(ELGI) 1996. évi tevékenységéről megtartotta beszámo
lóját ez év március 11-én. Az immár hagyományos és 
közérdeklődésre számot tartó rendezvény az előző évek
hez hasonlóan a széles nyilvánosság előtt zajlott. 
Képviseltette magát a földtani társadalom szakember 
gárdája, és a földtanhoz közel álló társintézmények, 
valamint a sajtó több képviselője. Ebben a cikkben 
összefoglalást és tájékoztatást szeretnék adni az MGSz 
1996. évre kitűzött és az állami költségvetésből 
finanszírozott feladatainak teljesítéséről, valamint a 
gazdasági mutatók alakulásáról.
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2. ábra A Magyar Geológiai Szolgálatnak és Intézeteinek statisztikai 
létszáma

zett és takarékos gazdálkodás eredményeként az üzemel
tetési kiadások az inflációnál kisebb mértékben emel
kedtek. A felhalmozás (beruházás) lehetőségét mind
három intézménynél a saját bevételek teremtették meg. 
A felhalmozási és felújítási keretek nem tették lehetővé az

A z  1996. év igen nehéz gazdasági követelmények 
között telt el. Költségvetési támogatásunk 1995-höz képest 
kismértékben, az infláció hatását figyelembe véve lényege
sen csökkent. (1. ábra).

Az átlagos statisztikai létszámunk az előző évhez ké-

1. ábra A Magyar Geológiai Szolgálatnak és intézeteinek 
forrásadatai (Adatok m illió forintban)
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З. ábra A Magyar Geológiai Szolgálat egységeinek 1996. évi bevételei 
(Adatok m illió forin tban )

éves értékcsökkenés teljes kompenzálását, amely hosz- 
szútávon veszélyeztetni fogja a kutatások színvonalát. A 
gazdasági kérdések kapcsán kell megemlíteni, hogy a 
kincstár rendszerének bevezetése jelentősen nehezíti a

pest csökkent, amely részben az 1995-ös központi létszám- 
csökkentés áthúzódó hatása (2. ábra). A munkatársaink 
bérnövekedése a meghirdetett 19,5%-hoz képest egyik 
intézményben sem haladta meg a 13-14%-ot.

Az MGSz és a MÁFI saját bevételei 1996-ban jelentős 
mértékben meghaladták az előző évit. Különösen 
kiemelkedő a MÁFI közel 230 MFt-os bevétele. Itt is meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy ezek a kiemelkedő saját 
bevételek egy-egy nagyobb szerződéses munkából adód
nak, így ezeket hosszútávon tervezni nem lehetséges.

A 3- ábrán mutatjuk be az egyes intézmények bevé
teleit, s azok változását az előző évhez képest.

A 4. ábrán a kiadásokat mutatjuk be intézményenként 
és költség fajtánként. A  kiadások között jelentős tételt 
jelentenek a bérköltségek mindhárom intézménynél. A két 
intézetnél a saját bevételeket 119,8 MFt (MÁFI), illetve 
32,1 MFt (ELGI) alvállalkozói kiadás terhelte. A fegyelme
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4. ábra A Magyar Geológiai Szolgálat egységeinek 1996. évi kiadásai 
(Adatok m illió forin tban )
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kutatóintézetek gazdálkodását. Itt is elsősorban a saját 
bevételek elérését nehezíti azzal, hogy forgóalap híján 
szinte lehetetlenné teszi a munkák elvégzését, amelyek 
bevétele jórészt a munka elvégzése után folyik be, 
ugyanakkor a költségvetési törvény kötelezően előírja a 
külső bevételeket.

1996-ban a közigazgatás korszerűsítésének keretében 
hozott kormánydöntések következtében 30 államigaz
gatási szervből megszüntetéssel és összevonással 19-et 
hoztak létre. Örvendetes, hogy ezek között változadan 
formában és létszámban a Magyar Geológiai Szolgálat is 
megtalálható, elismerve, hogy önálló földtani hatóságra a 
modern közigazgatásban is szükség van, s e feladatok nem 
szüntethetők meg és nem telepíthetők más hivatalhoz.

ÁLLAMI FELADATOK - HAZAI ÉSl 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK f l

A  szakhatósági eljárások száma jelentősen (14%) nőtt 
az elmúlt évben. Különösen nagy volt a növekedés a 
nyersanyagkutatással és bányászattal kapcsolatos ügyek 
számát tekintve. Elkészítettük az ország ásványvagyon 
mérlegét az előző évekhez hasonlóan. Sajnálatos 
tapasztalatunk az, hogy a földtani kutatások volumene 
tovább csökken, s így az ismert és kitermelhető ásványi 
nyersanyagvagyonunk is csökken.

Egyre gyakrabban kapunk a Magyar Bányászati 
Hivataltól olyan feladatot, hogy vizsgáljuk meg egy 
jövendőbeli bányászati koncesszió gazdaságosságát. Ezek 
a komplex (geológiai, bányászati és közgazdasági) 
ismereteket igénylő számítások elősegítik a Hivatal 
döntéshozatali munkáját, ugyanakkor jelentős többlet- 
munkát adnak az MGSz számára.

Részt veszünk több tárcaközi bizottság munkájában, 
így alapítás óta tagjai vagyunk a pince, illetve a most 
alakuló partfal bizottságnak. Képviselőnk tagja az 
Országos Atomenergia Hivatal Célprojekt Irányító 
Testületnek.

Folytattuk az állami tulajdonban levő földtani adatok 
körének felmérését, melynek keretében 22 újabb adat- 
kezelési megállapodást kötöttünk. Az Országos Földtani és 
Geofizikai Adattár állománya 83 geológiai és 258 
geofizikai tárgyú jelentéssel bővült. Az adattárak 
feldolgozása tovább folyt, a katalógus adatbázisok 
feltöltöttsége jelentősen nőtt. 1996-ban megjelent az első 
adattári adatbázisunkat tartalmazó CD-ROM, amely 
felhasználóbarát környezettel segíti a kereséseket. Az 
adattári szolgáltatások száma nőtt, s örvendetes, hogy 
egyre többen veszik igénybe az adatbázisból történő 
szolgáltatásainkat is. Működtettük a Koncessziós 
Adatszobát, melyet elsősorban a szénhidrogén kutatási 
koncessziót elnyert cégek vettek igénybe. Jelentős 
előrelépést értünk el a térinformatikai adatbázisok terén 
is, hiszen a több éves szisztematikus feltöltő munka 
eredményeként a geológiai és geofizikai megkutatottsági 
adatbázisaink közel kerültek a teljes feltöltöttség álla
potához. így ezeket az adatbázisokat is használhatják az 
érdeklődők.

Működtettük az Építési Geotechnikai Adattárat (ÉGA). 
Az adattár jelenleg is az ÁPV Rt. tulajdonában van, s az 
MGSz csak kezelési jogot kapott. A  működési költségeket 
1996-ban is az MGSz fedezte. Reméljük, hogy 1997-ben 
rendeződik az adattár tulajdonviszonya és megoldódik a 
finanszírozása is.

Az intézetek legnagyobb és az egyik legfontosabb 
projektje a szénhidrogén potenciál felmérés volt. E projekt 
feladata földtani vonatkozásában megalapozni a 
közeljövőben kiírandó szénhidrogén koncessziós pályá
zatokat. Az intézetek együttműködésével a feladatok jó 
ütemű teljesülése alapján a projekt 1997. félévi terv 
szerinti befejezése várható. A  térképezési feladatok közül

befejeződött a DANREG projekt geológiai és geofizikai 
része egyaránt. E nemzetközi projekt lezárása egy záró
konferenciával 1997-ben fog megtörténni. Befejeződött a 
Bükk-hegység központi részének térképezése, s ezáltal egy 
hosszan folyó kutatás jutott befejező stádiumba.

Az országos geofizikai térképsorozatból a gravitációs 
térkép készült el. 1997-től az intézetek együttműködésével 
egy szisztematikus térképszerkesztési program indul, 
melynek keretében l:100.000-es méretarányban készül
nek a különböző geológiai és geofizikai változatok. 
Örvendetes tény, hogy egyre több térkép készül digitális 
formában.

Sikeresen fejezte be első évét a két újonnan indult 
környezetföldtani projekt a földtani természetvédelem és 
ismeretterjesztés és a limnogeológia témakörében igazol
va azt, hogy ezek a feladatok milyen széles hazai és külföldi 
kapcsolatrendszerrel rendelkeznek.

A Dunántúli középhegység 3D földtani-vízföldtani 
modelljének számítógépes elkészítése lehetőséget biztosít 
a témával foglalkozó kutatók számára a bonyolultabb 
összefüggések tanulmányozására is.

Elkészült, s az illetékesek számára átadásra került az 
arzénes vizek megyei térképsorozata.

Az ELGI 1996-ban négy témacsoportba foglalta össze a 
korábbi nagyszámú, de kis anyagi eszközökkel rendelkező 
projektjeit. Ezek a következők: Alkalmazott Geofizikai 
Alapkutatás, Geofizikai Térképezés, Környezetgeofizika és 
Vízkutatás és Geofizikai Adatrendezés. így az erőforrások 
összevonásával és a kis projektek közötti együttműködés 
fokozásával eredményesebb kutatást tudtak folytatni.

Az alkalmazott geofizikai alapkutatások terén széles
körű nemzetközi együttműködést alakított ki az ELGI az 
elmúlt években. Az együttműködés keretében nagyhírű 
külföldi intézményekkel vizsgálják a Föld szerkezetét, 
fejlődéstörténetét és erőtereit. A  legtöbb módszertani 
fejlesztés a környezetgeofizika tárgykörében született, 
amelyet a feladatok sokszínűsége inspirált. A nehéz 
gazdasági körülmények mellett is fenntartották az 
intézetek a közszolgáltató egységeiket a laboratóriumokat, 
könyvtárakat és múzeumokat.

A projektek többsége az állami földtani intézmény- 
rendszer átszervezése előtt indult, s akkor, az abban az 
időben meglévő létszám és pénzügyi kondíciókkal 
tervezték a projektek több éven át tartó feladatait.

A  jelentős létszám és költségvetési támogatás 
csökkentés után természetszerűleg a projektek eredeti 
tervében szereplő határidők nem voltak tarthatók, s a 
feladatok egy része sem teljesíthető. így szükségessé vált a 
folyó projektek feladatainak és időütemezésének 
átgondolása, valamint a közös projektek jobb 
összehangolása. Ezt a feladatot az intézetek 1997. első 
félévében elvégzik.

1996-ban létrehoztuk a Magyar Geológiai Szolgálat 
Tudományos Tanácsát, melybe a földtan különböző 
területéről akadémikusokat, tanszékvezető egyetemi 
tanárokat, vezető kutatókat és nyugalmazott intézmény- 
vezetőket kértünk fel tagként. A Tudományos Tanács 
feladata az éves tervek és beszámoló jelentések szakmai 
véleményezése, elősegítve a Földtani Tanács és a 
főigazgató értékelő munkáját. A külkapcsolatok terén 
több nemzetközi megállapodást kötöttünk (Kína, 
Törökország, Ausztria), ez elősegíti az intézetek 
tevékenységét is.

A  hazai rendezvényeink közül kiemelkedik a földtani 
kutatásban dolgozó gazdálkodó szervezetek FÓRUM-a és a 
földtani alapkutatásban dolgozó intézmények kerekasztal 
megbeszélése. Mindkettő elsősorban az információ áram
lását segítette elő, s reményeink szerint mindkét rendez
vény 1997-ben is megrendezésre kerül.

Megjelentettük a Magyar Geológiai Szolgálat 1994. évi 
és az 1993. évi tevékenységéről szóló kiadványt. A beszá-
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к LTALÁNOS SZEM PONTOK

A z  arany árának liberalizálásával az 1970-es és 80-as 
években az arany kutatása az egész világon jelentősen 
fellendült. Az epitermás aranytelepek kutatásával a 
kontinentális lemezszegélyeket célozták meg, a későb
biekben a Tűz Gyűrűjének (Ring o f Fire-nek)  nevezett 
térséget: a csendes-óceáni szigeteket, Indonéziát, Pápua Új- 
Guineát, Fülöp-szigeteket, Japánt és az amerikai kontinens 
Ny-i partvidékét. A sikeres kutatásokat elősegítette az a 
felismerés, hogy a nemesfémek kutatását a korábban 
viszonylag nagyobb érckoncentrációt hordozó telérek 
helyett a nemesfémekben - sokszor lényegesen szegényebb 
- a telérrendszereket kísérő kőzetekre koncentrálták, 
melyek lehetnek egyszerűen csak relatíve porózusabb 
vulkánitok vagy bármilyen okból repedezett kőzetek, 
telérbreccsák, pipe breccsák, stockwerkek.

A lényeg az, hogy olyan “mellék”-kőzetekre van 
szükség, melyek képesek voltak a hidrotermális érces 
oldatok befogadására. Lényegében tehát ércgenetikailag 
ugyan azt a szerepet töltik be, mint a telérek. 
Fémkinyerésre azonban mindenképpen gazdaságosabbak, 
minthogy lényegesen nagyobb tömeget képviselnek, 
könnyebben hozzáférhetőek, olcsóbban termelhetőek. Jó 
példa erre a Japán aranytelepek esetében az a tény, hogy 
addig, amíg a teléres kifejlődésben a 20 g/t-s áüagos 
érckoncentráció adja a műrevalóság határát, addig 
ugyanez a stockwerkben külfejtés esetén már 2 g/t körüli 
érték között van, sőt vannak olyan telepek is ahol 1 g/t-s 
átlagkoncentráció alatt is érdemes a termelés, mint pl. a 
Bouganville-i telep Pápua Új-Guineában. Igaz, itt egy fél 
százaléknyi réz még hozzásegít a gazdaságossághoz.

A kutatások eredményességét jelentősen növelték az 
új kutatási módszerek bevezetése és széleskörű alkal
mazása a szerkezeti viszonyokat pontosító űrfotó 
értelmezések, a szisztematikus talaj-geokémiai és 
stream szediment elemzések, a hidrotermális folya
matok leírását meglehetős pontossággal tisztázó fluid 
zárvány vizsgálatok. ,

Természetesen jelentősen fejlődtek a kis koncent
rációjú arany elemzésének és ásványtani vizsgá
latainak megbízható módszerei, nem kevésbé a kis 
koncentrációjú ércek olcsó kinyerési technológiája. Az 
aranykinyerés korábbi mechanikai, illetve fizikai módsze
reit kémiai módszerek (pl. ciános kilúgzás) váltotta fel, 
legújabban pedig a kombinált módszerek alkalmazása az, 
amivel a legjobb eredményeket lehet elérni. Általában azt 
mondhatjuk, hogy 85 %-nál nagyobb kihozatal mellett az 
alacsony koncentrációjú (2 g/t körüli Au-tartalmú) 
érctelepek külfejtés esetén már rentábilis bányát ígérnek. 
A  kihozatal alapvetően az ásványos összetételtől, az 
aranyhordozó ásványoktól, illetve ezen ásványok szem
nagyságától függ.

Az optimális technológia kidolgozása a részletes 
kutatási fázis része. Amikor a bányászati megvaló
síthatósági tanulmány elkészül akkor már az alkal
mazandó eljárásnak rendelkezésre kell állania a kinyerési 
költségekkel együtt, minthogy az az egész érctelep gazda
ságosságát alapvetően befolyásolja.

Nemesfém kutatási 
lehetőségek Telkibánya 

környékén

A "Földtani Kutatás" folyóirat árusítása a Beszámoló ülésen

A Magyar Geológiai Szolgálat 1997. március 11-i Nyilvános 
Beszámoló ülése

molóülésen -árusítással egybekötve- örömmel jelenthet
tük és mutathattuk be az újra rendszeresen megjelenő 
‘‘Földtani Kutatás" folyóirat 1. számát, melyre máris töb
ben előfizettek.

dr. Farkas István 
MGSzfőigazgató

Ü gy véljük, hogy az MGSz és a keretében működő 
MÁFI és ELGI teljesítette az 1996-ra tervezett feladatait, 
maximálisan kihasználva a költségvetés számunkra 
biztosított szűk kereteit. Már tudjuk, hogy az 1997. év talán 
még az előzőnél is nehezebb lesz, hiszen pénzügyi támo
gatottságunk tovább romlott. Töretlenül bízunk azonban 
abban, hogy az ország gazdasági helyzetének javulása 
magával hozza a földtanra fordított költségvetési támogatás 
növekedését is.
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