
Eredményekben gazdag évek (1976—1980) 
és jövőt alapozó feladatok (1981—1985)

DR. FÜLÖP JÖZSEF a Központi Földtani Hivatal elnöke

A földtani kutatás dolgozói az elmúlt öt év 
munkájáról számadást végezve a jól végzett 
munka örömével, eredményekben gazdag évek
re tekinthetnek vissza. Aki az öt évvel ezelőtti 
Országos Földtani Ankéton elhangzottakra is 
emlékezik —  vagy felüti a Földtani Kutatás 
annak beszámolóit tartalmazó füzeteit — azt is 
megállapíthatja, hogy az eredményekben gazdag

évek sora már a IV. ötéves tervidőszakban 
megkezdődött. A kézenfekvő magyarázat az 
olajárrobbanást követően az ásványi nyersanya
gok széles körét hosszú távon felértékelő 
világgazdasági korszakváltásban keresendő, 
amely hazánkban is fordulatot hozott a korábbi 
években kialakult restrikciós bányászati politi
kával szemben. A hazai ásványi nyersanyagok
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MFt Em MFt MFt Mt MFt Ft/Ft MFt Mt Mt
1 2 3 4 5 , 6 7 8 9 10 11

1. SZÉNHIDROGÉN 9986 1041 1314 8639 46,7 90 200 9 33 41,9 42,1
(+1300)

1.1 Kőolaj __ _ _ _ 5,5 16 000 _ _ _ 9.6
1.2 Földgáz — — — — 41,2 74 200 32,5

2. KŐSZÉN 1209 341 45 652 1581 49 600 41 512 670 128,0
2.1 Feketekőszén 183 31 10 173 123 11 700 64 _ 14,4
2.2 Barnakőszén 862 236 35 414 211 19 200 22 413 239 79,3
2.3 Lignit (külfejtés) 164 74 — 65 1247 18 700 114 99 431 34,3

3. BAUXIT 1262 545 94 758 19 9 700 8 410 16 14,6
4. ÉRC 873 138 276 272 15,1 3 900 5 325 65 4,3

4.1 Rézérc 695 96 175 197 8,7 2 900 4 323 63 0,2
4.2 Ólom—cinkérc 133 25 88 45 2,0 800 6 — — 0,7
4.3 Vasérc 34 12 11 23 2,6 100 3 — — 2,7
4.4 Mangánérc 11 5 2 7 1,8 100 9 2 2 0,7

5. ÁSVÁNYBÁNYÁSZATI
NYERSANYAGOK 75 27 17 47 43,2 1 000 13 11 34 14,2
5.1 Ipari mészkő-dolomit 10 6 _ 10 30,7 600 60 _ _ 5,9
5.2 Ipari homok 1 1 — 1 7,6 200 200 __ _ 6.5
5.3 Nemesagyagok 34 12 — 24 2Д 100 3 10 32 1.0
5.4 Egyéb nyersanyagok 30 8 17 12 2,8 100 3 1 2 0,8

6. ÉPÍTŐIPARI
NYERSANYAGOK 235 69 — 134 1801 9 000 38 101 900 390
6.1 Cement- és mészipari

nyersanyagok 56 12 — 32 373 1 900 34 24 110 47
6.2 Építőkő, díszítőkő 70 11 — 40 349 1 700 24 30 149 64
6.3 Kavics, homok 42 16 — 24 622 3100 74 18 530 231
6.4 Durva-

és finomkerámiai '
nyersanyagok 67 30 — 38 457 2 300 34 29 111 48

SZILÁRD ÁSVÁNYI
NYERSANYAGKUTATÁS
ÖSSZESEN 3654 1120 432 1863 — 73 200 20 1359 — —

ÁSVÁNYI
NYERSANYAGKUTATÁS
MINDÖSSZESEN 13640 2161 1746 10502 — 163 400 12 1392 — —

4



fokozott hasznosításának gazdasági indokoltsága, 
a párt és a kormány figyelme és hathatós anya
gi támogatása lendületet adott és lelkesedést 
keltett a földtani kutatás dolgozóiban, ami álta
lánosan jó, és egyes területeken kiemelkedő 
eredményekre vezetett. De lássuk a megtett 
utat rövid, országos áttekintésben.

Az ásványi nyersanyagkutatás gyakorlati 
szempontból legjelentősebb eredményeit a táb
lázat összegezi.

Az elért eredmények alapján a következő fő 
megállapítások tehetők:

1. minden ásványi nyersanyag csoportban és 
ásványfajtánként is — a kőolaj kivételével — 
a földtani kutatással megismert, új ipari ás
ványvagyon meghaladja az ugyanezen időszak
ban kitermelt ásványi nyersanyag mennyisé
gét;

2. az ásványi nyersanyagkutatásra fordított 
összesen 13,6 Mrd Ft-tal szemben, az elmúlt öt 
év során felfedezett új ipari ásványvagyonhoz 
kapcsolódó potenciális népgazdasági eredmény 
163 Mrd Ft;

3. a VI. ötéves tervidőszakra előirányzott 
ásványi nyersanyagtermelés és bányászati fej
lesztés számára minden területen kellő mennyi
ségben, részletesen megkutatott ásványvagyon 
áll rendelkezésre;

4: új ásvány fajtákkal — mint a zeolit és az 
olajpala — bővült nyersanyagválasztékunk;

5. a szabad területek megkutatott ásvány- 
vagyona a feketekőszén, a külfejtéses lignit, a 
színesére, a mangánérc, egyes ritkafémek -— 
mint a Ga, a V és a Mo — , valamint egyes 
korszerű szilikátipari és építőanyagipari termé
kek ásványi nyersanyagai tekintetében a jelen
legi termelés többszörösére történő emelését is 
lehetővé teszi.

Ezen alapvető megállapítások után tekintsük 
át az összesítő táblázat adatait kissé részleteseb
ben, illetve konkrétabban:

A Minisztertanács 3328/1973. sz. MT határo
zatában előirányzott 30 Mt új ipari szénhid
rogén-készletnövekedés a földtani kutatás ered
ményeként 46,7 Mt-ra teljesült. Ennek döntő 
hányada földgáz és a 9,6 Mt kőolajtermeléssel 
szemben a kutatással megismert új kőolaj va
gyon 5,5 Mt.

Kiemelkedő eredményeket értünk el a kő
szénkutatás területén:

— az elmúlt ötéves tervidőszakban több új 
feketekőszén-vagyont kutattunk fel, mint 
amennyi a régi pécs—komlói kőszénvonulatban 
összesen rendelkezésünkre áll;

— szovjet fúrócsoport közreműködésével ha
táridőre megvalósítottuk a minisztertanácsi ha
tározattal előrehozott Eocén-program bányászati 
fejlesztésének földtani megalapozását; jelentős 
jő minőségű ipari barnakőszén vagyon felfede
zésével évtizedekre biztosítottuk a kimerülő 
tatabányai barnakőszénmedence bányászatának 
folyamatosságát;

— újabb 1,2 Mrd t-val növeltük a Mátra déli 
előterében külfejtéssel termelhető ipari lignit
vagyont, amely a villamosenergia-termelés igen 
jelentős és gazdaságos új hazai nyersanyag- 
bázisa.

A földtani kutatás eredményeként az elmúlt 
öt év során megismert 19 Mt új ipari bauxit
vagyon nemcsak pótolta a 14,6 Mt kitermelt 
ásvány vagyont, de a jó minőségű nyirádi és 
iharkúti új bauxitkészletek, valamint a külfej
tésre alkalmas iharkúti és a karsztvízszint fe
letti bakonyoszlopi lelőhely, a bauxitbányászat, 
illetve a timföldgyártás gazdaságossága szem
pontjából is kedvező eredmény.

A színesérckutatás súlypontja az elmúlt öt
éves tervidőszakban az új recski lelőhely rész
letes bányabeli és felszíni lehatároló kutatá
sára esett; ez nemcsak a korábbi mélyfúrások
kal megállapított ásványvagyont és teleptani 
kifejlődést igazolta — részletes információkat 
szolgáltatva a bányászati tervezéshez —, hanem 
a rézérc déli irányú folytatását is megállapí
totta és a lelőhely Ny-i oldalán figyelemreméltó 
mennyiségű, kedvező ércföldtani adottságokkal 
rendelkező ólom—cink ércesedést is feltárt.

Ásványbányászati nyersanyagkutatást az el
múlt tervidőszakban elsősorban a Tokaji-hegy
ségben végeztünk (az összes ilyen irányú ráfor
dítás 72%-át ezen a területen használtuk fel), 
amelynek kiemelkedő jelentőségű eredménye
— perlitvagyonunk nagyarányú növelése mel
lett —  zeolit nyersanyagbázisunk megismerése, 
valamint a zeolitos kőzetfajták hasznosításának 
széles körű tudományos és gyakorlati (üzemi 
szintű) megalapozása.

A legnagyobb volumenű magyarországi bá
nyászat, az építőipari nyersanyagtermelés ás
ványvagyon bázisának biztosítása egyre na
gyobb kutatási ráfordítást igényel. Az elmúlt 
ötéves tervidőszakban jelentős eredménynek 
tekinthető ezen a téren egy dunántúli új ce
mentgyár részére kiváló minőségű nyersanyag- 
bázis felderítése, több új nagy kapacitású 
kőbánya (Tárcái, Bükkösd, Gánt) nyersanyag- 
vagyonának megkutatása, valamint az új tégla
ipari beruházások és rekonstrukciók földtani 
megalapozása (Mezőtúr, Mohács, Dombóvár, 
Hajdúszoboszló). Kiemelkedő fontosságúak vol
tak a fővárosi építőipar kavicsszükségletét biz
tosító kutatások (Pilismarót és Öcsa határában).

Az ásványi nyersanyagok földtani kutatásán 
kívül magas tudományos színvonalú és nagy 
gyakorlati jelentőségű hazánkban a felszínalatti 
vízfajták kutatása. A Nemzetközi Hidrológiai 
Asszociáció 1976. évi budapesti kongresszusa
— a nagy szárazföldi medencék vízföldtaná
ról — elismerően jelezte a magyarországi hid
rológiai és hidrogeológiai kutatás nemzetközi 
tekintélyét. A legújabb vízföldtani szintézisek 
(térképek és tanulmányok), valamint az Alföl
dön É—D és К—Ny-i irányú szelvény mentén 
telepített, automatikus adatrögzítő műszerekkel 
felszerelt mélységi vízmegfigyelő kútcsoportok 
adatsorainak elemző értékelése — új törvény- 
szerűségeket tártak fel földtani képződményeink 
vízháztartásáról.

A mezőgazdaság érdekében végzett földtani 
kutatás korszakos vállalkozása —  az Alföld 
1 :100 000 méretarányú földtani térképezése — 
az elmúlt években a befejezés szakaszába ju
tott. Ez a hatalmas, világosan rendszerezett 
földtani és vízföldtani ismeretanyag hosszú időn
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át nélkülözhetetlen forrása lesz az Alföldön a 
mezőgazdasági, a vízgazdálkodási és a mérnöki 
létesítmények regionális földtani megalapozásá
nak. Közvetlenül szolgálta a mezőgazdaság 
igényeit a mésztelen szikes talajok javítására 
alkalmas 5 Mm:l ásványi nyersanyag, a homok
területek javítására szolgáló 165 Mm3 javító
anyag, valamint a Nagyberek— Sárrét területén 
26 Mt tőzeg, 147 Mt lápföld és 33 Mt lápi mész 
felderítése és részletes megkutatása. Szakirá
nyítást biztosítottunk az építőanyag-bányásza
tunkban igen jelentős szerepet játszó tsz-bányá- 
szat számára, amely mintegy 500 tsz-bányát 
jelent országos viszonylatban és 14 Mt/év építő
anyagtermelést képvisel.

Széleskörűen igényelt és gyors ütemben fej
lődő tevékenységünk a településfejlesztés-, a 
területrendezés- és a városépítés korszerű igé
nyeihez igazodó mérnökgeológiai térképezés. Az 
V. ötéves tervidőszakban elkészült a főváros és 
a Balaton környék, valamint Esztergom, Salgó
tarján és Veszprém részletes mérnökgeológiai 
felvétele. Közreadásra került Eger és Miskolc 
mérnökgeológiai térképsorozata.

A közelmúltban emelkedett nemzetközi és 
hazai viszonylatban is törvényben és rendele
tekben szabályozott tevékenységgé a környe
zetvédelem. Ezen a téren a földtani kutatás 
kiemelkedő jelentőségű feladata a környezetet 
szennyező kommunális, ipari és mezőgazdasági 
hulladék, szennyvíz, ill. szennyvíziszap geológiai 
szerkezetekben való elhelyezésének földtani 
megalapozása. Az egész országra kiterjedően 
folyamatban van a szennyeződés-érzékenységi 
és a hulladék elhelyezésére alkalmas földtani 
szerkezetek térképeinek elkészítése.

A geofizikai módszer- és műszerfejlesztés 
területén jelentős előrelépés történt a szilárd 
ásványi nyersanyagkutatás módszereinek to
vábbfejlesztésében. Kidolgozták a 48 csatornás, 
számítógéppel vezérelt szeizmikus terepi fel
vevő rendszert, valamint a sekély szeizmikus 
mérésekre alkalmas kis berendezést. Elkészült a 
nagy mélységű érctelepek kutatására alkalmas 
gerjesztett-potenciál berendezés (GP) első pél
dánya, kidolgozták a közepes mélységű fúrások 
vizsgálatára alkalmas mikroszámítógépes karo- 
tázs berendezést.

Alapvető szemléletváltozáshoz vezetett a 
földtan forradalmian új elméletének, a globális 
tektonika eredményeinek egyre reálisabb alkal
mazása Magyarország földtani felépítésére és 
földtani képződményeinek kialakulásának törté
netére. Űj vonása a hazai földtani gyakorlat
nak az átfogó komplex földtani kutatási progra
mok széles körű alkalmazása és az etalonjellegű 
földtani alapszelvények rendszerének kialakí
tása. Ez utóbbi a kvantitatív összehasonlító 
értékelés nélkülözhetetlen eszköze.

Végül a nemzetközi együttműködés jelentős 
fejlődésére is utalni szeretnék. A KGST Föld
tani Állandó Bizottságában a Hosszútávú 
Együttműködési Célprogram előkészítése kap
csán erősödött a gazdasági jellegű tevékenység. 
Aktívan részt vettünk az Intermorgeo és Inter- 
geotechnika koordinációs központok munkájá
ban. Aláírásra kerültek és a megvalósítás útján

vannak a mongóliai, kubai, vietnami nemzet
közi földtani expedíciókra vonatkozó egyezmé
nyek. 1979-ben aláírásra került egy m on gol- 
magyar wolframkutatási és -kitermelési egyez
mény is, amelynek realizálása időközben szin
tén jelentősen előrehaladt.

Az elmondottak csak villanásnyi szemelvé
nyek a földtani kutatás 15 800 dolgozójának 
sokirányú munkájából, amely az ipar, a mező- 
gazdaság, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem, 
az oktatás és a tudományművelés széles terüle
teit fogta át és eredményeivel jelentős mérték
ben hozzájárult a párt és a kormány egyik 
alapvető gazdasági célkitűzésének „természeti 
erőforrásaink fokozottabb hasznosításának” 
megalapozásához. A földtani kutatás dolgozói a 
megnövekedett kutatási feladatokat fokozott 
felelősségtudattal és lelkesedéssel, kiemelkedő 
eredményességgel valósították meg.

, ¥

Az V. ötéves tervidőszak földtani kutatási 
eredményeinek rövid összegezése után tekintsük 
át az előttünk álló feladatokat.

Az új, középtávú Országos Földtani Kutatási 
Tervet a kutatás eredményeiben érdekelt ipar
ágak, ill. vállalatok, valamint a földtani kutatást 
megvalósító szervezetek javaslatai alapján állí
tottuk össze. Ezt követően írásbeli előterjesztés 
útján és személyes konzultációk hosszú során 
át egyeztettük a pártközpont, az Országos Terv
hivatal, az Ipari Minisztérium, az Építésügyi és 
Városfejlesztési Minisztérium, valamint az Or
szágos Vízügyi Hivatal illetékes vezetőivel, a 
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete titkársá
gával, a megyei pártbizottságokkal, az érdekelt 
trösztök és vállalatok vezetőségeivel, a kutató- 
intézetekkel, valamint az egyetemi földtani és 
geofizikai tanszékek képviselőivel; megvitattuk 
a Magyar Tudományos Akadémia, a Földtani 
Társulat és a Geofizikai Egyesület országos és 
területi fórumain. Nemcsak a terv gazdagodott 
ezeken az eszmecseréken, hanem a terv célki
tűzései is széleskörűen ismertté váltak, növel
ték a szaktársadalom tájékozottságát, erősítették 
felelősségérzetét és remélhetőleg lelkesedését is.

A geológiai kutatás kívánatos mértékű fejlesz
tését gazdasági egyensúlyra irányuló VI. ötéves 
népgazdasági tervünk nem teszi lehetővé; 
ugyanakkor a VII. ötéves tervidőszak várható 
termelési és iparfejlesztési, célkitűzéseit meg
alapozó földtani kutatás anyagi feltételeit •— a 
Nagyegyháza—Mány környéki bauxitkutatás 
kivételével — biztosítottnak látjuk.

Kutatás tervezési és szervezési irányelveink a 
következők:

1. Mindenekelőtt a tárgyidőszakot követő öt
éves terv ásványi nyersanyag termelési és bá
nyászat-fejlesztési előirányzatainak földtani 
megalapozását kívánjuk biztosítani.

A földtani, ill. a teleptani adottságok, vala
mint a bányászat, az ásványelőkészítés és a 
nyersanyagfeldolgozás technológiájának jobb 
összhangja érdekében az utóbbiak tervező szer
veit fokozottabb mértékben bevonjuk a részle
tes földtani kutatás követelményrendszerének
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továbbfejlesztésébe. Ugyanakkor megengedhe
tetlennek tartjuk, hogy a földtani kutatás ered
ményeinek figyelembevétele nélkül döntsenek 
bányászati és hasznosítási technológiákról, ha
zai ásványi nyersanyagot felhasználó ipari, ill. 
erőművi fejlesztésekről vagy rekonstrukciókról.

A termelést és a bányaépítést megalapozó 
részletes földtani kutatás alapvető igénye a ter
melési, ill. a beruházási célok szilárdsága és a 
részletes fázisú kutatás mértékének helyes meg
állapítása. Ezek hiányában ugyanis az idő előtti, 
vagy az indokolatlanul részletezett kutatás 
nemcsak feleslegesen köt le másutt hiányzó 
kutatási kapacitást és pénzügyi erőforrást, ha
nem a megszerzett információk elavulásával 
azok későbbi felhasználását is kérdésessé teszi.

2. A földtani kutatás előtt álló, az eddigiek
nél nehezebb és bonyolultabb feladatok, a kuta
tás hatékonyságának megőrzése, ill. növelése a 
tudományos alapozás elmélyítését, a földtani 
alap- és előkutatás intenzívebbé tételét teszi 
szükségessé. A korszerű szemlélet, elvek, mód
szerek és eszközök kialakítása és azok széles 
körű elterjesztése meghatározó tényező a kuta
tás hatékonysága szempontjából. Annyira nem 
vagyunk gazdagok, hogy a tudás helyett csak a 
véletlen szerencsére bízzuk az eredmények 
elérését.

A földtani előkutatás kiemelkedő jelentőségű 
feladata — az ásványi nyersanyagszükséglet és 
a források műszaki-gazdasági prognózisának 
figyelembevételével — az összes rendelkezésre 
álló földtani ismeret átfogó értékelésének ered
ményeként, a közvetlen gyakorlati célokat szol
gáló kutatást megalapozó földtani prognózisok 
szerkesztése, ill. a meglevők továbbfejlesztése.

3. A még ismeretlen ásványvagyon felfedezé
sét célzó, készletnövelő, választékot teremtő új 
lelőhelyek, ill. új ásványfajták megismerésére 
irányuló felderítő és előzetes fázisú földtani 
kutatás eredményességét: a földtani prognózisok 
tudományos megalapozottsága, korszerű kuta
tási elvek, eszközök és módszerek alkalmazása, 
célratörő kutatási programok kialakítása, va
lamint azok menet közbeni elemzéssel korrigált 
irányítása biztosíthatja.

A felderítő kutatástól az ún. reménybeli ás
ványvagyon realizálását várjuk. Számításba kell 
azonban venni, hogy a reménybelinek tekintett 
területek egy része a kutatás eredményeként 
meddőnek bizonyul, különösen a konkrét telep
tani adatok nélkül, kizárólag a földtani felépítés 
hasonlóságára épülő prognózis esetén. Ugyanak
kor a felderítő kutatás vezethet a vártnál lénye
gesen kedvezőbb felfedezésekre is. A remény
beli ásványvagyon felderítésére irányuló kuta
tásnak nemcsak a kutatási költség a kockázata, 
hanem a kutatási költséget legtöbbször nagy
ságrendileg meghaladó azon népgazdasági ered
mény is, amelytől a népgazdaság a kutatás hiá
nyában biztosan elesik.

4. A kutatás fázisokra bontása, koncentrált és 
komplex jellegének megvalósítása negyedszá
zaddal ezelőtt megfogalmazott első irányelveink 
közé tartozik, de napjainkban is előfordul ezek
nek az alapvető elveknek a megsértése. Meg
valósításuk is ma már több rugalmasságot,

differenciált alkalmazást és a gazdasági érdekek 
fokozottabb figyelembevételét igényli.

5. Általános és alapvető követelménnyé vált 
a feladatok cél- és eszközrendszerének — kuta
tási fázisokhoz igazodó — programokba fogla
lása. Ezek a korábbi gyakorlatnál fokozottabb 
mértékben állítják előtérbe a kutatás gazdasági 
indokoltságának és gazdaságos megvalósításának 
elemzését, a munkamegosztás és a széles körű 
együttműködés megvalósítását. Kiemelkedő je
lentőségű feladat a kutatási programok és az 
összefoglaló jelentések megalapozottságának és 
az elbírálás színvonalának további emelése, az 
érdekeltek érdemi bevonása.

6. A felderített és a megkutatott ásványva
gyon számbavétele, nyilvántartása és gazdasági 
értékelése a földtani kutatás záró szakasza, 
ugyanakkor az ásványvagyon-gazdálkodás nél
külözhetetlen alapja. A természeti paraméterek 
és a gazdaságilag indokolt termelési költségek 
figyelembevételével számított, valamint a tár
sadalmilag még nélkülözhetetlen, legkedvezőt
lenebb alternatív forráshoz viszonyított gazda
sági értékelés lehetővé teszi egyrészt a gazdasá
gosság népgazdasági szintű megítélését, más
részt a különbözeti járadék számítását. Ezzel, 
az eltérő természeti feltételek között gazdálkodó 
bányavállalatok műszaki színvonalától és saját 
szervező-irányító munkájuktól függő hatékony
ságának pontosabb mérlegelése is lehetségessé 
válik. Az ásványi nyersanyagokra kialakított 
gazdasági értékelési módszer széles körű alkal
mazásával lehetőség nyílna más termelési ágak
kal való objektív összehasonlításra is.

A nemzeti vagyon jelentős részét képező ás
ványi nyersanyagkészletek védelme, gazdaság- 
politikai célkitűzéseink és gazdasági szabályozó 
rendszerünk hatékony érvényesítése érdekében
— az adott terület sajátosságainak figyelembe
vételével és az állami irányítás egyéb eszközei
vel összhangban —  indokolt továbbfejleszteni a 
földtani kutatás és az ásványvagyon-gazdálko
dás finanszínozási és anyagi érdekeltségi rend
szerét. *

A földtani kutatás és az ásványvagyon-gaz
dálkodás irányelveinek áttekintése után vegyük 
sorra röviden a VI. ötéves tervidőszak legfonto
sabb kutatási feladatait; amelyeket a gyakorlati 
igények, az ásványi nyersanyagtermelő ipar
ágak termelési és beruházási előirányzatai, a 
bányák készletellátottsága és a földtani kutatás
— tudományosan megalapozott —  reális lehe
tőségei és igényei határoztak meg:

— a Minisztertanács 3112/79. sz. MT határo
zata alapján, kőolaj- és földgázbányászatunk 
szintentartása érdekében 35 Mt új ipari szén- 
hidrogénvagyont kell felkutatni,

— kokszolható kőszéntermelésünk jelentős 
mértékű növelésének lehetőségét alapozzuk meg 
az új ÉK-mecseki feketekőszén-lelőhely terv
időszaki — részben még felderítő, nagyobbrészt 
előzetes fázisú — kutatásával,

— kiemelt feladat a borsodi barnakőszén
medencében tervbevett bányászati fejlesztés 
földtani megalapozása,
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— perspektívát tisztázó kutatást tervezünk a 
kimerülő ajkai és nógrádi szénbányákhoz kap
csolódó reménybeli területeken,

— folytatjuk az eocén szénbázis kutatását,
-— befejezzük a Füzesabony és Kálkápolna 

között felderített, külfejtésre alkalmas 1200 Mt 
ipari lignitvagyon előzetes fázisú kutatását,

— 21 Mt új ipari bauxitvagyont várunk a 
megnövekedett arányú felderítő kutatástól és 
16 Mt bauxitvagyont kell a bányatervezéshez 
szükséges részletességgel megkutatni,

— befejezzük a recski színesérclelőhely terv
bevett, részletes bányabeli kutatását,

— színes- és feketefémércek perspektíváit 
tisztázó kutatását tervezzük a Nyugati-Mátrá- 
ban, a Rudabányai-hegységben és a Velencei
hegységben,

— ásványbányászati nyersanyagbázisunk fo
kozott mértékű kutatására van szükség; a ter
melési szintek növelésének megalapozására, új 
nyersanyagfajták felderítésére és hasznosításuk 
elősegítésére,

— folytatjuk az építőanyagipari nyersanyag- 
bázisok kutatását, a termelési előirányzatok, a 
rekonstrukciók és az új bányatelepítések nyers- 
anyagvagyonának biztosítása érdekében. Elő kí
vánjuk segíteni a helyi igényeket kielégítő, és 
különösen a regionális ellátást biztosító nagy 
kapacitású termelőhelyek nyersanyagminőségi, 
bányászati, környezetvédelmi és szállítási szem
pontból legkedvezőbb telepítését, valamint az 
ipari ásványvagyon minőségrontás nélküli, teljes 
mértékű kitermelését,

— gyakorlati konzekvenciák levonása céljá
ból összegezzük és értékeljük az országos és 
regionális vízföldtani munkák tapasztalatait és 
a vízügyi szervekkel együttműködve programot 
dolgozunk ki nagy kapacitású, felszínalatti víz
kivételi rendszerek telepítésének, ill. a meg
lévők fejlesztési lehetőségeinek és korlátainak 
földtani vizsgálatára,

— a tervidőszak végére befejezzük az Alföld 
agrogeológiai, vízföldtani és építésföldtani fel- 
vételezését és a mélységi vízmegfigyelő kút
hálózat kiépítését; ugyanakkor megszervezzük a 
Kisalföld mezőgazdasági, vízgazdálkodási és épí
tésföldtani célokat szolgáló részletes és átfogó, 
korszerű, komplex regionális kutatását,

— folytatjuk a kormányzati szervek által elő
irányzott településfejlesztési, területrendezési, 
környezetvédelmi feladatok földtani megalapo
zását; Szeged és Pécs mérnökgeológiai térképe
zését ; környezetszennyeződés-érzékenységi tér
képek szerkesztését és a felszínmozgás-veszélyes 
terültek átfogó vizsgálatát,

—  a földtani alap- és előkutatás kulcsfon
tosságú feladatait a Tudománypolitikai Bizott

ság javaslatára a Minisztertanács által országos 
szintre emelt kutatási főirány: „Az ország ter
mészeti erőforrásainak átfogó tudományos vizs
gálata” keretében széles körű tudományos és 
gyakorlati együttműködéssel tervezzük megol
dani,

— sokirányú, intenzív módszer- és műszer- 
fejlesztést tervezünk, a számítástechnika egyre 
fokozottabb bevonásával, központi továbbkép
zési program kidolgozásával és megvalósításá
val,

— végül: a megváltozott feltételekhez és a 
nagyobb követelményekhez igazodóan korszerű
sítjük és egyszerűsítjük a földtani kutatás jog
szabályait, ill. követelményrendszerét.

*
Eddig a terv, amely fő célkitűzéseit illetően 

a gyakorlat igényei és a földtani lehetőségek 
egybevetése útján született, mindnyájunk leg
jobb tudása szerint. Szigorú követelményeket 
tartalmazó, minden erőt mozgósító program, 
amelyet azonban nyitottnak tekintünk a kutatás 
és a gyakorlat előre nem látható, váratlan ese
ményeivel szemben. Megváltozhat egyes ásványi 
nyersanyagok gazdasági jelentősége, hiány vagy 
felesleg támadhat terven felül, forradalmi válto
záson mehet át a bányászat, illetve a nyers
anyag-feldolgozási technika. Rugalmasnak kell 
lennünk3 az új felismerése, bevezetése és a régi 
felszámolása tekintetében. Észre kell venni az 
újat, bárhol szülessék az, és hasznosítani kell, 
ha arra érdemes.

Munkánkat nehezíti, de egyben széppé és 
izgalmassá is teszi, hogy a földtani kutatás ered
ményei a jövő gazdaságát alapozzák. Azt mond
ják, aki fát ültet, bízik a jövőben; az előrelátó 
kormányzat támogatja a földtani kutatást, amely 
a földkéreg hatalmas erőforrásainak egyre 
újabb kincseit vonja be a gazdálkodás szférájá
ba. Az emberiség egész története bizonyítja, 
hogy a kovakő felhasználásától napjainkig mind 
a felhasznált ásványfajták száma, mind azok 
mennyisége egyre gyorsuló ütemben növekszik, 
és minden jel arra mutat, hogy így lesz ez a 
jövőben is.

Áttekintve az elért eredményeket és az előt
tünk álló feladatokat, szakgárdánk felkészültsé
gének és hivatástudatának ismeretében, tudo
mányosan megalapozott ásványi nyersanyag 
prognózisok és programok birtokában bizako
dóan tekintünk a jövőbe. Bízunk önmagunkban, 
de nem nélkülözhetjük a társadalom, a párt és a 
kormány figyelmét és támogatását, munkánk 
társadalmi hasznosságának tudatát.
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