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A VII. ötéves terv íöldtani kutatási feladatai' 

Dr. Dank Viktor 

A földtani kutatás VII. ötéves tervében rögzített tennivalóinkat az Ország
gyűlés által megalkotott „A Népgazdaság hetedik ötéves tervéről" rendel
kező 1985. évi VII. törvény, továbbá a végrehajtásról szóló minisztertanácsi 
határozat alapján határoztuk meg, szem előtt tartva a népgazdaság súlyponti 
területeit és felmérve azt, hogy a földtani kutatások milyen területeken és 
miként kapcsolódhatnak be a törvény által meghatározott célkitűzések meg
valósításába. 

A „Terv fő céljai" c. fejezet előírja, hogy gyarapítani kell a nemzeti vagyont. 
Ha földtani kutatásaink eredményesek, hatékonyak, úgy az új ásványi nyers
anyagkészletek jelentősen hozzájárulnak a nemzeti vagyon növeléséhez, ezen 
túlmenően a lakosság életszínvonalának emeléséhez, a termelőerők gyarapí
tásához. Földtani-geofizikai kutatásaink színvonalát tovább kell közelítenünk 
a nemzetközi élvonalhoz. 

Az anyagi ágazatok termelésének növeléséhez is hozzájárulhatnak az új 
nyersanyagkészletek. Ugyanakkor azokon a gondokon is segíthetnek, melyekre 
a törvény külön felhívja a figyelmet, hogy a gazdaságtalan tevékenységet 
folytató szervezeteket nem szabad támogatni, de gondoskodni kell az ott fog
lalkoztatott munkaerő átcsoportosításáról. A közelmúltban például a nagy
egyházi terület felfedezésével megismert jelentős szénvagyon tette lehetővé 
a kimerülő tatabányai szénbánya szakképzett gárdájának tervszerű átcsoporto
sítását, és így volt lehetőség a gazdasági okok miatt megszüntetett rudabányai 
vasércbányászat munkaerő-átcsoportosítására az alsótelekesi újonnan felfede
zett gipszelőfordulás leművelésére. Az eredményes kutatások segítik a kívánt 
egyensúly megteremtését az import helyettesítésének területén is. Nagyon 
lényeges, hogy a földtani kutatások is rugalmasan kövessék a fő világgazdasági 
fejlődési folyamatokat és azt kutassák, amit a népgazdaság igényel, illetve 
amit előreláthatólag igényelni fog. Eredményeinkkel segíteni tudjuk azt a 
törekvést, mely az ipar számára erőteljes fejlődést, a nemzeti jövedelemhez 
való hozzájárulást ír elő. Hozzá kell járulnunk az energiagazdálkodás ésszerű
sítését és az alapanyagtermelés racionális felhasználását célzó központi gazda
ságfejlesztési programok teljesítéséhez. A kutatási eszköz beruházások a jövő-

* A Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete közös rendezvényén — Balatonszemesen, 1987. V. 144a — 
elhangzott megnyitó előadás. 
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ben is a legfejlettebb technikát és technológiát reprezentálják. A tudományos 
kutatás és műszaki fejisztés területén a hazai földtani alapkutatások a geo
lógiai modell és a kapcsolódó ásványi nyersanyagföldtani modellek bázisául 
szolgálnak az operatív ipari nyersanyagkutatásoknak. Az itt használatos ku
tatási, metodikai, valamint eszközfejlesztési programok érdemben hozzá
járulnak egyrészt a korszerű technológia-fejlesztésekhez, másrészt a gyártási 
kultúrák korszerűsítéséhez. Megvalósítják a KGST országokkal való tudo
mányos-műszaki fejlődést (pl. a geofizikai eszköz-műszer gyártás vonalán a 
Szovjetunióval, NDK-val, Csehszlovákiával). 

A hazai földkéreg és a benne rejlő hasznosítható ásványi nyersanyagok 
keletkezési, migrációs, akkumulációs problematikáit tanulmányozó alapkuta
tásaink kapcsolódnak a tudományos kutatás hosszútávú irányzataihoz. A ku
tatások irányításánál nagy gondot fordítunk a megfelelően alkotni tudó, 
nemzetközi színvonalú kutató-fejlesztő szakemberek kiképzésére, tovább
képzésére itthon és külföldön, akik az irányításba is bekapcsolódva elősegítik 
a vállalkozási szellemű, érdekeltségen alapuló kutatásvezetés széles körű 
gyakorlattá válását. 

Fontos feladataink vannak az ipar problémáinak megoldásánál, különösen 
sürgetőek és folyamatosak a szénhidrogénkutatások hatékonyságának fokozására 
irányuló erőfeszítések. Ma a szénhidrogénipar a legjövedelmezőbb ágazat 
nemcsak a bányászat, de az egész ipar területén. Meg kell valósítani, hogy a 
kutatások egyre korszerűbb eszközökkel és módszerekkel olyan sorrendben 
és azokon a medenceterületeken történjenek, amelyeket az 1 9 8 4 . január 1. 
állapotot tükröző földtani szénhidrogénprognózis kőolajföldtani modelljében 
rögzítettek. Tudományos alapozottsággal a rutinmélységek ( 3 5 0 0 m-ig) rejtett 
csapdáinak felderítése és a potenciális készletek geokémiai identifikálásának 
segítségével hatékonyabbá kell tennünk a kutatásokat, és ehhez mérsékeltebb 
ütemben a nagyobb mélységek kombinatív, komplex megismerése (szénhidro
gének, víz, gáz, gőz) kapcsolódjék. A felderítés során kapjanak preferenciát a 
kőolajtelepek, a nagy párlattartalmú szénhidrogéngáztelepek, a határon át
nyúló közös előfordulások, a már működő infrastruktúrához viszonylag olcsón 
bekapcsolható lelőhelyek. Csak így válik lehetővé az évi 2 ,0 Mt kőolaj és 7 ,0 
Gm 3 szénhidrogén gáztermelés, valamint a 0 ,7 — 0,8 Mt/év párlattermelés. 

A széntermelési tervek megvalósításához, sőt jelentős túlteljesítéséhez mind 
fekete-barnakőszén, mind lignit vonatkozásában bőséges készletekkel rendel
kezünk az elmúlt tervperiódusok eredményes földtani kutatásai nyomán. 
A meglévő választékból a gazdaságosság szem előtt tartásával a munkaerő 
derteminálta élőmunka lehetőségek figyelembevételével választhatók ki a 
tárgyidőszakok optimális objektumai és termelési volumenjei. A földtani 
kutatásnak e területen figyelembe kell venni a bányászat technikai, techno
lógiai, munkaerő vonatkozású problémáit, valamint az egyre szigorodó kör
nyezetvédelmi kívánalmakat és ennek érdekében választékbővítő kutatások
kal támogassa ezt a törekvést. A közelmúltban Máza-Dél bányászatának tár
gyában magyar—szovjet vegyesbizottság folytatott hazánkban tárgya
lásokat. 

A bauxit tekintetében, bár a kutatás jelentős új készleteket tárt fel, a bá
nyászati karsztvízszint süllyesztés környezeti hatása és a bányaberuházások 
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elhúzódása miatt a tervezett bányászati volumenek és a minőségi előirányza
tok teljesítéséhez további intenzív és hatákony kutatás szükséges. 

Az építőanyagipari-termeléshez szükséges alapvető ásványi nyersanyagok 
kutatása továbbra is költségvetési finanszírozásból történik. Ezen a vonalon a 
vállalkozási struktúrák változásaival, a vállalati érdekeltségek módosulásával 
kell számolnunk. Az építőipar fejlesztéséhez a földtan nemcsak a mérnök
geológiai szolgálattal járulhat hozzá, hanem igyekezni kell előteremteni a 
hagyományos alapanyagok mellett korszerű, új, építésre alkalmas ásványi 
nyersanyagvagyonokat (üveghomok, kerámiai alapanyagok, betonadalékok, 
szigetelőanyagok stb.). Nem nélkülözhetik a mérnökgeológiai vizsgálatokat 
és a megfelelő ásványi anyagokat a közlekedés javítását célzó autópálya-, vas
útépítési munkálatok, rekonstrukciós, javítási tevékenységek. 

A mezőgazdasági terméshozamok növeléséhez a már felkutatott és nagy 
mennyiségben rendelkezésre álló alginit és zeolit kincsünk hasznosításával, a 
zeolitok állattakarmányozási és állategészségügyi felhasználásával, a vegyi 
műtrágyáknak természetes geológiai talajjavító anyagokkal való helyettesí
tésével járulhatunk hozzá. E feladatkörbe sorolhatók azok az agrogeológiai 
vizsgálatok is, amelyek a kőzet és a termőtalaj közötti mállási és fizikokémiai-
biológiai folyamatokat, és a talajvizek tulajdonságait, mozgását kutatják. 

A földtani kutatásnak hagyományosan szoros kapcsolatai vannak a kutatás, 
illetve a vízgazdálkodást érintő kérdésekben az OVH-val és intézményeivel. 

Számos belkereskedelmi és idegenforgalmi objektum a földtani kutatás 
során létrejött eredményre épül. Működő gyógyfürdőink hévizet szolgáltató 
kútjai például jelentős részben a szénhidrogénkutatások „melléktermékei", 
ma jelentős devizatermelő források. (Bük, Zalakaros, Hajdúszoboszló stb.) 

A terület- és településfejlesztés korszerű koncepciója mindig tartalmaz 
mérnökgeológiai vizsgálati igényeket. Ezen kívül a kutatási és bányászati 
tevékenység alapvetően segítheti a fejlesztési törekvéseket, és magát a térség 
gazdasági bázisát, potenciálját is növelheti. A földtani erőforrások területi 
megoszlását vizsgálják a folyamatban levő területpotenciál kutatások. 

A környezet- és természetvédelmi tevékenység igen gyakran igényli a földtani 
szakmunkát. Hulladékgyűjtő, különösen káros és veszélyes hulladékok ok- és 
ésszerű elhelyezése, tárolása elképzelhetetlen földtani vizsgálatok nélkül. Ezt 
tanúsítja az e célra elkészített földtani térképek és a valós tényhelyzet közötti 
elszomorító különbség ! A helyzet javító operatív mentőtevékenység is alapos 
földtani előtanulmányokat feltételez. A környezet- vagy tájvédelmi szem
pontból védett területek felhagyott ásványbányászata helyett új lehetőségek, 
választékok rendelkezésre bocsátása szintén a földtani térképeken rögzített 
vizsgálati eredmények alapján történhet. Nagyon fontos, hogy a területi 
földtani szolgálatok a tanácsi szervekkel és az OKTH Felügyelőségeivel, a 
nemzeti parkok igazgatóságaival az említett valamennyi témakörben (bányá
szat, nyersanyagforrások, környezetvédelem) jól együttműködjenek. 

A tudományos alapkutatások vonalán a hosszú távú íejlődést meghatározó 
új ismereteket szolgáló földkéregfejlődési és anyagvizsgálati tevékenységek 
kerülnek előtérbe, melyek kapcsolódnak az országos programokhoz és alkalma
sak a tudomány és technika élenjáró vívmányainak meghonosításához. 
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A közvetlen anyagvizsgálati módszerek közül elsősorban a szerves-, szervet
len geokémiai, kőzetgenetikai, üledékföldtani, ásvány-kőzettani, mikro-
paleontológiai vizsgálatok kiemelt jelentőségűek, mivel ezek a korszerű 
sztratigráfia, paleogeográfia, tektonika műveléséhez elengedhetetlenek és a 
nyersanyag-földtani modellek bázisául szolgálnak. A közvetett, geofizika
vizsgálati módszerek közül részben a felszíni geofizikai, (szeizmikus, geoelektro-
mos stb.), valamint a kútgeofizikai módszerek és eszközök fejlesztése, alkalma
zása, a mindenkori világszínvonal fogadása, meghonosítása a feladat. A kor
szerű földtani vizsgálatok révén megismert anyagok kiinduló bázisként szol
gálhatnak a kiemelten szereplő anyagkutatásokhoz, biológiai kutatásokhoz, 
környezetvédelmi kutatásokhoz. Az atomenergia fejlesztéséhez a hazai hasadó
anyagkutatások és bányászat nyújt alapot, és a sugárzóanyag hulladékának 
környezetkímélő elhelyezése is földtani vizsgálatokkal meghatározott geológai 
képződményekben történhet. 

Azokon a fő irányokba eső fontos területeken, ahol a tudományos kutatás 
és műszaki fejlesztés csak központi támogatással valósítható meg, korszerű
síteni kell az állami befolyásolás módszereit, egyúttal fokozni kell az eredmé
nyességi és hatékonysági követelményeket. Ennek megfelelően kell meghatá
rozni a támogatáshoz jutás feltételeit. 

A konkrét gazdasági célokhoz kötött kutatási-fejlesztési tevékenységnek a 
vállalati gazdálkodás szerves részévé kell válnia. Itt jó áttekintéssel sikeresen 
valósíthatók meg olyan komplex kutatások, melyek egy része termelési hát
térrel rendelkező vállalati finanszírozásból, más része állami támogatásból 
ölthet testet. Ezt sugallja az a jelenlegi elosztás, mely különböző forrásokat 
bocsát rendelkezésére az Akadémiának, az Ipari Minisztériumnak, az alap
anyagtermelő bányavállalatoknak, trösztöknek. 

A termelési szerkezet korszerűsítésével kapcsolatos központi gazdaságfejlesz
tési programok célja, többek között, exportképes áruk előállítása, ill. annak 
fokozása. Eközben előnyben kell részesíteni a hazai nyersanyagbázisra, 
kutatási-fejlesztési eredményekre való támaszkodást. Meg kell tehát ismétel
ten vizsgálni, hogy a földtani kutatások nyomán eddig megismert és az ezután 
felfedezendő különböző ásványi nyersanyagok mennyiben alkalmasak e tö
rekvés valóra váltására. 

A kitermelő iparokban és az alapanyaggyártás egyes területein az állami 
döntések töltik be a meghatározó szerepet, ennek keretében az exportképes 
tevékenységek fejlesztése mellett támogatni hivatottak minden olyan import 
helyettesítést, amely gazdaságos. Nyilvánvalóan ilyenek azok a beruházások, 
technológiák, intézkedések, melyek lehetővé teszik a hazai szén-, kőolaj- és 
földgáztermelés szintentartását. Ugyancsak állami döntések és programok 
szolgálják a növénytermesztés, az állattenyésztés hatékonyságának fokozását, 
melyhez ásványi nyersanyagaink (zeolitok, alginitek, gipsz, dolomit, mészkő
féleségek, tőzeg, lápföld) szintén érdemben hozzájárulhatnak. 

Tudomásul kell vennünk, hogy új hazái nagyberuházások, különösen a terv
időszak első éveiben igen korlátozott számban lépnek üzembe. Földtani kuta
tást is érintő területekről, ezek között szerepel a Mecseki Ércbányászati 
Vállalat V. üzeme, melynek nyersérctermelése további atomenergetikai bőví
téseket tesz lehetővé a Paksi Atomerőműnél. 1986 —1987-ben kezdődő nagy
beruházás a bős—nagymarosi vízlépcsőrendszer (OVH) és a paksi atomerőmű 
II. (IpM). 

A központi célcsoportos beruházások országos jelentőségű, államilag koordi-
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nált fejlesztésekre irányulnak. A legnagyobb és egyben a kutatásokat leginkább 
érintő ezek között az a tevékenység, mely a szénhidrogének kutatására, ter
melésére, szállítására, tárolására, elosztására lett tervbe véve. Egyéb központi 
beruházások minisztériumok és egyéb költségvetési szervek, társadalmi szer
vezetek, központi célok, speciális feladatok bontásában hagyta jóvá a minisz
tertanács. Ezek közül a bányászati, természetvédelmi, a kiemelt üdülőterü
letek és városok fejlesztése vonatkozásánál állhatunk rendelkezésre alap
adatokkal, térképekkel, földtani szakmunkával. 

A népgazdaság VII. ötéves tervéről rendelkező törvény a külgazdaság
politikai elsődleges feladatként határozza meg a gazdaság tervszerű és haté
kony fejlődésének, a nemzetközi munkamegosztásból származó előnyök 
kihasználásának elősegítését. Ebbe a tevékenységbe a Központi Földtani 
Hivatal irányítása alá tartozó szervek részben a KGST-n belüli, részben a 
két és több oldalú együttműködési szerződések keretein belül kapcsolódnak be 
eredményesen. Említhető a 3 évtizedre visszatekintő mongóliai, a két évtize
des kubai és a legújabb vietnami földtani expedíciós tevékenység, de említhetők 
az alapkutatások során kifejlesztett és nemzetközi körökben is elismerten 
működő geofizikai műszercsaládjaink. 

A földtani kutatás rendszerében meghatározó jelentőségűek, az alapkuta
tástól a gyakorlati célú kutatásokig terjedő spektrumban tevékenykedő, a 
nemzetközi tudományos hálózat integráns részét képező nagymúltú intézetek, 
a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofi
zikai Intézet. Ezek számára az önálló kutatóintézeti státus fenntartása bizto
síthatják leginkább a fejlődést. Az intézetek alap és alkalmazott kutatásaik 
magasabb színvonalra emelése érdekében számos intézkedést terveznek. 

A Magyar Állami Földtani Intézet: 
— Geológiai külkereskedelmi vállalkozási iroda létrehozását tervezi földtani 

intézmények és egy külkereskedelmi vállalat társulása révén, vagy leány
vállalatként, valamint fúrási, feltárási, üzemeltetési szolgáltató leányválla
latot kíván létrehozni. 

— Fejleszteni szándékozik szolgáltató tevékenységét a földtani adatok, a 
számítógépes szakirodalmi feldolgozás, geológiai softwerek, a hazai és nem
zetközi tudományos továbbképzések szervezése területén, és a geo-szervíz 
gyorsszolgálat megszervezésével. — 

— A területi földtani szolgálatokat hatósági funkciójuk mellett a regionális 
földtan szolgáltató szervezeteként is működtetni tervezik. 

— Kutatási eredményeiknek gyorsabb realizálása érdekében kutatási, fej
lesztési, termelési, értékesítési társulásokba kíván bekapcsolódni a kutatási 
alap kockázatvállalásával. 

— Vizsgálják az intézeten belüli önelszámoló egységek üzemeltetésének lehe
tőségét (házinyomda, vidéki laboratóriumok). 

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet: 
— A kutatómunka szervezettségén és érdekeltségén a kutatást végző szak

főosztályok önelszámolási rendszerének kialakításával szeretne javítani, 
ezzel növelve önállóságukat is. 

— Két leányvállalatot alapít a VII. ötéves tervben a szeizmikus és mély
fúrás-geofizikai kutatómunka tehermentesítésére. 
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— Kutatási, fejlesztési, gyártási, értékesítési társulásokat hoz létre az iparral, 
külkereskedelemmel közös érdekeltségű, ill. hasznú munkák elősegítésére 
(külföldi tevékenység, műszerelőállítás stb.). 

— Növeli a kisvállalkozások szerepét a kisvolumenű geofizikai munkák vég
zésében. Elsősorban szövetkezetekkel, kisvállalatokkal fejleszti a koope
rációt, mert ez a szektor jól illeszkedik a kis volumenű geofizikai mun
kákhoz. 

Az intézetek már eddig is jelentős mértékben együttműködtek a felsőokta
tási intézményekkel, a legfontosabb kutatási témákban kooperációs rend
szerben dolgoztak. Az OTKA pályázatok formájában az együttműködés 
további kiszélesítését tervezzük. A benyújtott pályázatok számos kutatóhely 
szakembereiből álló kutatócsoportok kialakítását körvonalazzák. 

Hasonló jellegű csoportmunka folyik a MTESZ szakegyesületek keretében, 
általában gyakorlati célú kutatási feladatok megoldására, melynek fejlesztése 
ugyancsak célszerű. 

A megfogalmazott feladatok folyamatos elvégzéséhez a szakemberállomány 
a VI. ötéves terv folyamán végrehajtott kutatóintézeti létszámcsökkentés 
után is általában rendelkezésre áll. A létszámintézkedések racionálisabb munka
erőkihasználást, az egyéni alkotó tevékenység kibontakoztatása feltételrend
szerének megteremtését és a VII. ötéves tervi továbbfejlesztés megalapozását 
igényelték. 

Ennek legfontosabb elemei: 
— szakemberlétszám mobilitás biztosítása frissen végzett diplomások rend

szeres felvételével, 
— a kutatóvá képzés, a kutatói személyiség fejlesztés, a minősítések meg

szerzésére való ösztönzés feltételrendszerének megteremtése, 
— a kutatói egyéni tervek, a kutatói követelményrendszer és a beszámolás 

rendszerének következetes érvényesítése, 
— a témacsoport és a szelektív kutatástámogatás pályázati rendszerének 

továbbfejlesztése, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy kiemelkedő tudomá
nyos személyiség komplex kutatói feladatokat irányítson és kutatói isko
lát teremtsen, 

— anyagi érdekeltség megteremtése mind az intézeti szervezeti rendszer, 
mind a témacsoportok vezetői és tagjai részére, 

— az intézményesített posztgraduális földtudományi továbbképzési rendszer 
igénybevétele és támogatása, 

— a szakemberek közvetlen részvétele a földtudományi felsőoktatásban (a 
Miskolci NME, a budapesti ELTE, a debreceni KLTE és a szegedi JATE 
szaktanszékein. 

A nemzetközi kapcsolatok terén a K F H fejlesztem tervezi a már kialakult 
két- és többoldalú műszaki-tudományos együttműködéseket. A KGST (IN-
TERMORGEO, INTERGEOTECHNIKA, INTERNEFTEGAZ) koordinációs 
központjai, a KBGA (Kárpát-balkáni Geológiai Asszociáció), a SZOTA (Szo
cialista Tudományos Akadémiák), vagy az ITJGS (International Union of 
Geological Sciences), IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) 
és az UNESCO által támogatott RDP (Research Development Program), 
IGCP (International Geological Correlation Program), ICL (Inter-union Com-
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mission of the Lithosphère), IASPEI (International Association of Seismology 
and Physics of the Earth' Interior) és az ESC (European Seismological Com
mission) geológiai-geofizikai programok által fémjelzett sokoldalú együtt
működések keretében a célra orientált, hatékony részvétel a magyar eredmé
nyek nemzetközi elismertetése kap fő hangsúlyt. 

A különböző szintű kétoldalú egyezményeken alapuló együttműködések 
szocialista országokkal (Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, 
NDK, Szovjetunió) a kölcsönös információcsere előnyein alapulnak. Kiemel
kedő és a jövőben fejlesztési irányként megjelölhető mód a moszkvai VIEMSZ-
szel kötött, 1985-ben beindult külkereskedelmi szerződés alapján folyó együtt
működés a számítástechnika és a matematikai módszerek geológiai alkalma
zása terén. 

A kapitalista országokkal (Ausztria, Finnország, Franciaország, Görögor
szág, Olaszország, USA) folytatott kétoldalú együttműködések célja a magas 
szintű kutatási módszerek hazai adaptálásának elősegítése a szakirodalmi 
információkon túlmutató tapasztalatszerzés, előnyös gazdasági együttműkö
dések elősegítése. 

A kétoldalú kapcsolatok révén tervezzük a nemzetközi tudományos szerve
zetekben való aktívabb közreműködést és szakbizottságok munkájában való 
képviseletek növelését. 

Piackutatási, vállalkozási tevékenységek megalapozásaként lényegesnek 
tekintjük továbbra is a KGST sokoldalú megállapodásokon alapuló nemzetközi 
kutató expedíciókban (Kuba, Mongólia, Vietnam) való részvételt. 

A nemzetközi kapcsolatok színvonalának emelése, intenzívebbé tétele érde
kében fokozottan igénybe vesszük a szerződésekhez kapcsolt, finanszírozott 
kutatási témákhoz csatlakozó együttműködésekben rejlő lehetőségeket. 

A kutatási infrastruktúra fejlesztés területén az alábbi prioritásokat hatá
roztuk meg: 

1. Az intézeti műszerpark rekonstrukciója és fejlesztése. Az elavult műszerek 
cseréjét a megfelelő anyagi háttér biztosítása mellett a beszerzés nehézségei 
is hátráltatják. 1986-ban a MÁFI és az ELGI közös magnetosztratigráfiai 
laboratóriuma megkezdte üzemszerű működését, a tervidőszak folyamán a 
hazai feladatok ellátása mellett bérmunka vállalására is sor kerülhet. 

Az ELGI számítóközpontjának fejlesztése mellett annak a Földtani Inté
zettel közös kihasználása fontos tervidőszaki feladat. A geofizikai feldolgozási 
műveletek sebességét speciális gyorsító processzorokkal növelik. 

Az ELGI-ben megteremtik az intézet gazdaságirányítási komplex számító
gépi rendszerét és a telekommunikációs hálózat bővítésével geofizikai értel
mező alállomásokat hoznak létre az exponált helyeken. 

A geofizikai mérőrendszerek nagyműszereit az ELGI jórészt maga, illetve 
együttműködés keretében létre tudja hozni. Kivételt képez egy telemetrikus 
szeizmikus rendszer törzsberendezése. 

A mélyfúrásgeofizikai mérő- és hitelesítő tevékenység fizikai hátterének 
korrektebb alapokra helyezése érdekében az OKGT-vel és a szilárd ásványi 
nyersanyag- és vízkutatással foglalkozó intézményekkel közösen modellező, 
hitelesítő központot hoznak létre (a korábbi ELGT bázis szerves bekapcso
lásával). A téma kapcsolódik a KGST országok hálózatához is és az USA API 
szabványaihoz. 

A Földtani Intézetben a legfontosabb fejlesztési feladat a VI. ötéves terv-
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ben elkészült új laboratóriumi bázis megfelelő felszerelése, korszerű műsze
rezése, az automatizált vizsgálati rendszerek irányába való fejlesztése. 

2 . A korszerű informatikai rendszer kiépítése. Mind a MÁFI, mind az 
ELGI könyvtára országos feladatkörű szakkönyvtár, az ország legnagyobb 
geológiai, illetve geofizikai szakkönyvtára. Mindkét könyvtárat a hazai geo-
tudományok képviselői igénybe veszik, mind olvasótermi szolgálat, mind 
kölcsönzés, mind pedig könyvtárközi kölcsönzés formájában. Az információ
szolgáltatás magasabb szintre emelése érdekében fenntartjuk az OMIKK 
kiadásában megjelenő Geológiai-Geofizikai Szakirodalmi Tájékoztatót, szá
mítógépes publikációs információs rendszert tervezünk létrehozni az USGS-től 
(United State Geological Survey) átvett adatbáziskezelő rendszer felhaszná
lásával, bővítjük a szakirodalmi profil és retrospektív témakeresés rendszerét. 
Közreműködünk a szocialista országok GEOINFORM bibliográfiai rendsze
rének kialakításában. 

A MÁFI keretében működő Országos Földtani Adattár fejlesztésének leg
lényegesebb eleme a gépi adathordozó és lekérdező rendszer továbbfejlesztése 
és szolgáltatásszerű működtetése. Folytatódik a Földtani Információs Rend
szer és az Országos Ásvány vagyonnyilvántartás ,,on-line" kapcsolat- és ter
minálrendszerének kialakítása. 

Fontos feladat az intézetek publikációs tevékenységének szintentartása, 
a legújabb kutatási eredmények térképi és szöveges kiadványainak megjelen
tetése. 

A földtani kutatások országos irányítása, koordinálása során a Központi 
Földtani Hivatal finanszírozza az alapkutatások és a vállalatok kockázat
vállalási készségét meghaladó, állami érdekű, illetve távlati kihatású К -f- F 
döntő hányadát. 

A kutatások egy része más tárcák irányításával és finanszírozásával induló 
OKKFT programokhoz kapcsolódik (G-2 OMFB; D-4 IpM; G-9 MÉM). 

A kisebb kockázatú (felderítő, illetve részletes fázisú) nyersanyagkutatás 
a vállalati erőforrásokból, de a KFH koordinálásával és szakmai irányításával 
folyik. 

Â VII. ötéves terv folyamán az alapkutatások egy részének finanszírozása 
az OTKA keretéből, pályázati rendszerű feladatfinanszírozással történik, az 
OTKA felhasználásának felügyeletét ellátó főhatóság egyetértésével. Az alap
kutatások nagyobb részét továbbra is a KPH finaszírozza, egyrészt a földtani 
kutatás VII. ötéves tervében rögzítetteknek megfelelően, tárcaszintű kutatási 
programok alapján, másrészt pályázati rendszerű feladatfinanszírozással. A 
kutatási programok végrehajtásában és a pályázatokban a felsőoktatási 
kutatóhelyek, az MTA intézetek és a vállalati kutatóhelyek eddig is részt 
vettek és részvételük a továbbiakban is kívánatos. 

A gyakorlati célú kutatás első fázisát jelentő előkutatást nagyrészt továbbra 
is a MÁFI és az ELGI végzi, feladatfinanszírozással, kisebb részét bevonva a 
felsőoktatási és az MTA kutatóhelyeket. A szénhidrogén előkutatás zömét 
vállalati kutatóhelyek végzik. 

Egy ország természeti erőforrásainak, nyersanyagpotenciáljának felmérése, 
az ilyen irányú ismeretek folyamatos bővítése, az országos regionális kutatási 
feladatok ellátása minden államban — társadalmi rendszertől függetlenül — 
állami feladat, tehát állami megbízás alapján végzik. 
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Az 5052/1981. ÁTB határozat megerősítette, hogy a földtani alap- és elő
kutatást továbbra is az állami költségvetés finanszírozza, míg a felderítő, 
előzetes és részletes fázisú kutatások fedezetét a termelt nyersanyagok ön
költségének terhére képzett vállalati kutatási alap adja (kivételt az építőipari 
nyersanyagok kutatása képez). 

A kutatási feltételek, a színvonal fenntartása érdekében a KFH felügyelete 
alá tartozó eredményérdekeltségű kutatóintézetek tudományos szolgáltatásaik 
bővítésével, módszer- és műszerfejlesztési tevékenységükkel törekednek 
bevételi forrásaik bővítésére. 

Javasoltuk, hogy a VII. ötéves tervidőszakra a földtani kutatás költség
vetése hosszabb ciklusra határoztassék meg, feloldva az éves tervezési és pénz
ügyi kötöttségeket. Ennek szakmai hátterét a középtávú kutatási programok 
évek óta bevált rendszere adja meg. 

A VI. ötéves terv visszafogott beruházási lehetőségei következtében az 
intézetek műszerparkjának fejlesztése nem tartott lépést a gyors nemzetközi 
fejlődéssel és fizikailag is leromlott. Mind az alapkutatás, mind a gyakorlati 
célú kutatás tudományos színvonalának fenntartása elengedhetetlenné teszi 
a műszerpark korszerűsítését, a folyamatos műszer-, alkatrész- és anyagel
látást. 

Ugyancsak halaszthatatlan az informatikai-számítástechnikai eszközök 
fejlesztése. A kiemelt jelentőségű műszer-eszköz beruházások finanszírozását 
a KFH Geológiai Kutatási Alapból tervezzük. 

A Geológiai Kutatási Alap kockázatvállalásával valósulhatnak meg a ter
vezett kutatási-fejlesztési-termelési társulások és részben a leányvállalatok 
alapítása is. 

A VII. ötéves tervünk a feladatokat három tematikus egységben rögzítette: 
1. Földtani alap- és alkalmazott kutatások, amelyek a közvetlen, meghatáro

zott gyakorlati célra irányuló kutatások tudományos megalapozását szol
gálják. Finanszírozásuk költségvetési forrásokból történik. 

2. Ásványi nyersanyagkutatások, amelyek új nyersanyagelőfordulások felfe
dezését, lehatárolását, számbavételét és a leművelés megtervezését szol
gálják. Finanszírozásuk a nagykockázatú előkutatási fázisban — illetve 
az építőipari nyersanyagoknál magasabb fázisokban is — költségvetési 
keretből, a részletesebb fázisok esetén iparági képzési alapokból történik. 

3 . Kutatási infrastruktúra és szolgáltatások, amelyek az országos kutatási 
bázisok és a hálózat működtetését és szolgáltató tevékenységét teszik lehe
tővé. Finanszírozásuk költségvetési forrásból történik. 


