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Osztályunk nem egészen két év munkájáról számol be, mivel az 1965. évi 
Közgyűlés hívta életre a Föld- és Bányászati Tudományok Osztályát. 

Az Osztály vezetésére kialakult tudománypolitikánk alapvonalait, vala-
mint első évi munkánk fő eredményeit az Osztályközlemények első száma 
tartalmazza. 

A föld- és bányászati tudományok kutatásai a Föld egyes övezeteinek 
fizikai, kémiai, morfológiai, történeti és mozgásjelenségeinek megismerésére, 
értelmezésére, a földben rejlő természeti erőforrások feltárására és kitermelé-
sére, továbbá a különböző kutatási eredmények szintézisére irányulnak. A tudo-
mányágak fejlődésével egyre szorosabbá váló elvi és módszertani kapcsolatok, 
az egymás eredményeinek kölcsönös felhasználási igénye fogja össze e tudo-
mányágakat szervezetileg is külön osztályba sorolandó egységgé. Osztályunk-
ban olyan szervezetet kellett megalkotni, melynek nemcsak hazai vonatkozás-
ban nincs elődje, hanem világviszonylatban sincsenek hagyományai. Hiszen-
közös tárgyuk ellenére a földtudományokban csak a legutóbbi időkben kezd 
kialakulni a közös kutatási szellem. Egyes földtudományok, különösen módszer-
tani kérdésekben, szorosabban kapcsolódtak más tudománycsoportokhoz (pl. 
a geokémia a kémiához, a geofizika a fizikához), mint más földtudományokhoz 
(2>1. ezek a sztratigráfiához). A legutóbbi évekig a tudományoknak még közös 
elnevezésük sem volt, a geonomia, a földtudomány elnevezés mindössze néhány 
éves. A földtudományok tárgyának óriási idő- és térbeli méretei következtében 
ellentétes irányba fejlődtek, mint a laboratóriumi munkakörükkel inkább 
elhatárolható más, pl. a matematikai, kémiai, a fizikai tudománycsoportok. 
Míg az utóbbiak egyetlen tudományból fejlődtek széles tudománycsoporttá, 
addig a földtudomány ellenkezőleg, a nevükben is különböző önálló kisebb 
tudományágak, az ásvány- és földtan, geodézia, geofizika, meteorológia stb. 
területének kiszélesedésével váltak és válnak különösen napjainkban egymást 
is közvetlenül segítő, egységes tudománycsoporttá. 

Az új Osztály tehát akkor tölti be feladatát helyesen, ha egyes tudomány-
ágaink fejlődését a figyelemnek oly kutatási területekre való terelésével is 
elősegíti, mely a különböző földtudományi ágak egymást támogató összekap-
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csolására is alkalmas, és fokozza a kollektív tájékozottság, érdeklődés és kutató-
munka fejlődését. 

A föld- és bányászati kutatások sokrétűen komplex és a kutatás vala-
mennyi fázisában tudományosnak minősülő tevékenysége elsősorban „Az 
ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása'''' c. kiemelt akadémiai fel-
adatunkban nyilvánul meg. 

A kutatás komplex jellegét kidomborítja, hogy ugyanazon alaptevékeny-
ségben a gondolat felvetésétől a felkutatáson, feltáráson és kitermelésen át a 
felhasználásig, az Osztály minden tudományága szükségképpen együttműködik. 
A szén-, érc- és ásványhányászat esetében például a kutatási munka geológiai, 
geofizikai, geokémiai felmérési vizsgálatokkal kezdődik. Ezek eredményeire 
támaszkodik a bányászat telepítési, feltárási és kitermelési fázisa, majd az 
ásványelőkészítés. A geodéziai felmérés a művelet csaknem valamennyi fázi-
sánál nélkülözhetetlen. Alapja a földtudományok fő kifejezési eszközét, a tér-
képet szolgáltató kartográfiának is. A meteorológia adatai jelentőséget nyer-
hetnek a bányászat aerológiai, valamint a szenek öngyulladása és a gázszivár-
gások elleni védekezés problémáinak megoldásánál. A komplex kutatási folya-
mat társadalmi-gazdasági szintézisét a földrajz szolgáltatja. 

Magyarország sajátos földtani felépítése, fiatal üledékekkel fedett szer-
kezete szükségszerűvé teszi, hogy természeti erőforrásaink további feltárásá-
nak érdekében nagymértékben fejlesszük földtani, geofizikai és geokémiai 
módszereinket is. 

Tudományos vizsgálatok eredménye, hogy az ország energiabázisa alap-
vetően megváltozott, elsősorban mert a felismert szénhidrogénkészletünk az 
utóbbi években harmincszorosára emelkedett. A további kutatások még 
inkább megkövetelik a legkorszerűbb geofizikai, geokémiai mérési eljárások és 
kiértékelési módszerek alkalmazásba vételét és azok magas színvonalú geo-
lógiai szintézisét. 

Az ilyen irányú földtani tudományos munka közvetlenül hat ki a nép-
gazdaság energiabázisának, ásványi nyersanyagkincsének, építésföldtani, víz-
földtani megismerésének nagyjelentőségű kérdéseire. Osztályunk tevékeny-
ségének homlokterében a vonatkozó alapkérdések tudományos megalapozása 
állt, és célkitűzéseink is e feladatok továbbfejlesztését szolgálják. 

Az Osztály tudományirányító tevékenysége 

Beszámolónkban fel kell mérnünk azt, hogy Osztályunk és annak vezető-
sége működésének első két évében betöltötte-e a föld- és bányászati alapkuta-
tásoknak országos szintű, elvi irányító szerepét. 

Az Osztályhoz tartozó tudományágak többsége esetében az alapkutatá-
soknak is tudvalevően csak kisebb része folyik akadémiai kutatóintézmények 
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keretében. Emiatt osztályunk tevékenységében az alapkutatások országos 
szintű elvi irányítása olyan feladat, amelynek jelentősége saját kutatóbázisaink 
irányításával legalább is egyenrangú. 

Az alapkutatások irányításának országos felelőssége az akadémiai és a 
Művelődésügyi Minisztérium által támogatott tanszéki kutatóhelyek három-
éves kutatási terveinek véleményezésével kezdődött. A föld- és bányászati 
tudományok országos szintű helyzetképének mélyreható feltárása megkívánta, 
hogy az osztályvezetőség megismerje az ipari kutatóintézmények alapkutatási 
terveit is. Ennek érdekében osztályvezetőségünk kooperációs javaslattal for-
dult az ipari kutatóintézmények főhatósági vezetőihez, melynek keretében 
osztályunk vállalta a kutatóintézmények alapkutatási terveinek véleményezé-
sét, koordinálását, a kutatómunka során felvetődő elvi kérdések megvitatását 
s az elért eredmények értékelését. 

Az ipari, az akadémiai és a tanszéki alapkutatások együttes ismereté-
ben osztályvezetőségünk kidolgozta a föld- és bányászati vonatkozású alap-
kutatások országos szintű kooperációs, koordinációs rendjét . Valamennyi alap-
kutatási téma ismeretében az osztályvezetőség által kidolgozott szisztéma 
szerint a témákat kategóriába sorolta, mely alapjául szolgált osztály, bizott-
sági, főfeladati stb. szinten is a további kooperációs, koordinációs munkáknak. 

Az Osztály koordináló és tudományirányító munkája az eddigi kapcsolat-
kiépítés és a kötelező felügyeleti jogkör gyakorlása ú t j á n 7 főhatóságra és 
azok 49 kutatóhelyére terjed ki. 

Az MTA és a Művelődésügyi Minisztérium által támogatott földtudo-
mányi és bányászati alapkutatásokra felmérésünk szerint e két főhatóság a 
hároméves tervidőszakban együttesen mintegy 42 millió forintot fordít. A két 
főhatóság 42 kutatóhelyének 136 témája műveléséhez 129 kutató áll rendel-
kezésre. (A tanszéki kutatóhelyek esetében a kutatási létszámot a kutatási 
időre redukáltuk.) 

A bizottságok és az osztály vezetőség erőfeszítése ellenére még nem sikerült 
kellőképpen csökkenteni a témák számát. Különösen magas a témaszám a kuta-
tásra redukált létszámhoz viszonyítva, a Művelődésügyi Minisztérium által tá-
mogatott tanszékek esetében. Míg az MTA 12 kutatóbázisa 48 témájára 81 tudo-
mányos kutató jut, addig a 30 tanszék 88 témáját összesen 48 oktató műveli. 

A kutatásirányítás lényeges módja továbbra is, hogy a tudományos 
beszámolókban, bizottsági és bizottságközi üléseken elhangzott vitákban, 
különösen a kiemelt akadémiai kutatással kapcsolatos problémákat az Osztály-
közleményekben és Actákban tanulmány alakjában közzétegyük, hogy így az 
egyes földtudományi megismerések a további kutatásokat ösztönzően befolyá-
solják. Egy-egy tudományág oldaláról tekintve a felmerülő kérdések egyelőre 
megoldhatatlannak látszanak, de a különböző tudományágak összefogásával 
máris jelentékenyen előre vihetők. A bizottságközi együttes ülések vitái az ú j 
kutatási irányok alapjaivá válnak. 
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Az Osztály szervezeti élete 

A Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának 5 akadémikusból és 6 
levelező tagból álló legmagasabb testülete az elmúlt időszakban 8 alkalommal 
ülésezett. Az 1965. júliusában tartott első osztályülésen az osztálytagok meg-
választották az osztálytitkárt, annak helyettesét és kijelölték az osztály-
vezetőség tagjai t . A megválasztott 6 tagú osztályvezetőség, az idősebb akadé-
mikusokat is magába foglaló osztályülést csak a legfontosabb, az egész tudo-
mányterületet alapvetően érintő kérdéseinek megtárgyalására hívta össze. 
Az osztályvezetőség tagjai azonban, a többi osztálytagtól személyes érintke-
zés vagy levél útján a legfontosabb kérdésekben kikérték tanácsaikat, véle-
ményeiket. 

Az osztályülések munkájának homlokterében az osztályvezetőség által 
kidolgozott kutatási tervek irányításával kapcsolatos fő irányelvek megvita-
tása és elfogadása, valamint a kiemelt akadémiai feladat keretében elért ered-
mények osztályvezetőségi beszámoltatása állt. 

Emellett állást foglalt az akadémiai rendes és levelező, valamint külföldi 
tiszteleti tagságra vonatkozó javaslatok ügyében, megvitatta az MTA Magyar 
Földrajzi Társaság elnökének beszámolóját, értékelte a bizottságok felmérései 
alapján a MTESZ egyesületek munkájáról szóló jelentést. Az akadémiai szék-
foglalók keretében három, felolvasóülés alkalmából egy kibővített osztály-
ülést tar tot t . 

Az osztály vezetőség megbízatása óta 11 esetben ülésezett. Ezek az ülé-
sek a folyamatos és rendszeres munkavégzésnek csak állomásait jelölik, ame-
lyeken a konkrét tennivalókat az osztályvezetőség határozatokban rögzítette. 

Az első osztályvezetőségi üléstől kezdve rendszeresen szerepelt a kiemelt 
akadémiai feladat szervezési kérdéseinek megvitatása. A szűkebb osztály-
vezetőség beható vizsgálódásokat folytatott annak érdekében, bogy a tudo-
mányjelenlegi állása, az ország földtani szerkezetének ismerete alapján milyen 
tárgykörök művelése vezet leghathatósabb eredményekhez, a hazai természeti 
erőforrások felkutatása és feltárása terén. 

Kezdettől fogva világos volt, hogy a kiemelt kutatási feladat csak az ipari 
kutatóintézményekkel karöltve hozhat jelentős eredményeket, mivel az ide-
tartozó kutatásokat a nagymultú hazai kutatóintézetek elsőrendű feladatként 
végzik, az akadémiaihoz képest sokkal nagyobb keretek között. Ezért az 
osztályvezetőség a feladaton belüli témacsoportok konkrét megfogalmazása 
után szükségesnek látta, hogy szervezett kapcsolatot teremtsen az ipari főható-
ságokkal. Ez formailag is rendeződött az elmúlt év nyarán, amikor az ipari 
főhatóságok kooperációs javaslatunkkal való egyetértésüket hivatalosan is 
deklarálták. 

Az Osztály felvet és bizonyos mértékig kidolgoz új alapkutatási témákat , 
melyek a gyakorlati élet számára fontosak vagy a közeliövőben azokká vál-
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hatnak. A Központi Földtani Hivatal viszont a saját intézményeiben el nem 
végezhető alapkutatási szükségleteit mintegy megrendeli az akadémiai intéz-
ményektől. 

Az új gazdasági mechanizmus bevezetésével a megrendelések és a tuda-
tosan, gyakorlatilag is megfogalmazott alapkutatási témák kidolgozásának 
sebességnövekedése fontos, új fejlődési irányt ígér. 

Az osztályvezetőség tudományirányítói és tudományszervezői tevékeny-
sége az egyes tudományágak esetében a bizottsági rendszeren keresztül érvé-
nyesül, nagy részben annak munkájára épül. Ezért működésünk első évében 
alapvetően fontos volt a bizottságokkal történő szoros kapcsolat kiépítése, 
korábbi munkavégzésük, munkamódszerük megismerése. E munka során 6 
bizottság elnökét hallgatta meg az osztály vezetőség. A beszámolók értékes és 
elismerésre méltó munkáról szóltak. 

Az Osztály megalakulásával egy időben létrehozott szakigazgatási szer-
vünk, a szaktitkárság kezdettől fogva eredményesen működött az Osztály-
vezetőség tudományszervező és irányító tevékenységében, és gondoskodott 
meghatározott feladataink ellátásáról. 

A tudományos kutatások eredményeinek közzététele 

Az osztályvezetőségi munka egyik fontos alkotóeleme a könyv- és folyó-
irat-kiadási tevékenységünk irányítása. 

A könyvkiadási terveink megvitatása alkalmával mind az osztályvezető-
ségi, mind pedig a bizottsági üléseken többször felvetődött az a helyes észre-
vétel, hogy kiadott műveink tárgyköre viszonylag csekély változatosságot 
muta t . Vannak olyan tudományágak, melyek területéről évek óta nem jelent 
meg semmiféle hazai összefoglaló mű. Ezért valamennyi bizottságunknak felül 
kell vizsgálni, miként lehet ezt az aránytalanságot megszüntetni. Konkrét 
javaslatokra van szükség a hiányzó területek megfelelő művekkel való ellátá-
sára, akár fordítás útján is. Hosszú évek óta szerepel kerettervünkben mintegy 
22 munka, amelyek kézirata nem érkezik be, s feltehetőleg előmunkálataik 
sem haladnak kellő ütemben. Ezeket célszerű törölni, illetve más reálisab-
ban megalapozható művekkel pótolni. 

Az Akadémiai Kiadó gondozásában öt, osztályunkat közvetlenül érintő 
folyóirat jelenik meg. Ezek köziil az Osztály Közleményei és az Acta Geodaetica, 
Geophysica et Montanistica az Osztály megalakulása után született. Az Acta 
Geologica 11. kötetéhez érkezett, és nemzetközileg számottevő folyóirattá vált, 
amely a Nemzetközi Geológiai Unió Kárpát-Balkáni Asszociációjának magmás 
és metamorf kőzettani tanulmányait is rendszeresen publikálja. 

Az Osztályközlemények az Osztályt érintő tudományszervezési tudo-
mánypolitikai problémáinak, új kutatási módszerek, irányok és tervek, vala-
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mint az elért eredmények tömör ismertetésének ad helyet. Az acták kizárólag 
önálló és új tudományos eredményeket tartalmazó dolgozatokat közölnek 
világnyelven. A Földrajzi Értesítő és a Földrajzi Közlemények közül az előbbi 
kutatási értekezések, az utóbbi átfogó közlések, vitaanyagok, irodalmi ismer-
tetések magyar nyelvű közlésére hivatott . A földrajztudományi kutatás ered-
ményei felvetik annak szükségességét, hogy néhány éven belül az Acta Geo-
graphica is megszülessék. 

Az elmúlt évben az Akadémia Elnökségének idevonatkozó határozata 
értelmében tudományos bizottságaink felmérték az Akadémiai Kiadó újjá-
szervezése óta megvalósult könyvkiadásunkat. A tudományos bizottságok 
kritikai értékelése alapján az osztályvezetőség megállapította, hogy az Aka-
démiai Kiadó gondozásában megjelent 55 önálló föld- és bányászati vonat-
kozású könyv többsége a kiadás időpontjában „kiváló mű"-nek számított. 
A többi munka a „jó művek" csoportjába sorolható, amelyeknek kiadása 
szintén indokolt volt. Az osztály vezetőségnek a bizottságok értékelésére 
támaszkodó megítélése szerint a 15 éves akadémiai könyvkiadás keretében 
tudományterületünkön nem jelent meg olyan „erősen kifogásolt mű" , amelyet 
jobb lett volna ki sem adni. 

Osztályunk új lev. tagjai közül székfoglalót t a r to t tak : P A N T Ó G Á B O R a 
plútoi és vulkáni kőzetképződés határkérdéseiről, P É C S I M Á R T O N a lejtőmorfo-
lógia és a negyedkori lejtőüledékek képződése közötti összefüggésekről, vala-
mint K E R T A I G Y Ö R G Y a magyar földgázkincs és széndioxid-tartalmának kelet-
kezéséről. B A R T A G Y Ö R G Y a műszaki tud. doktora felolvasó ülésen számolt be 
a mágneses tér évszázados változásának földtudományi vonatkozásairól. 

Bizottságaink fontos szerepet játszanak a konkrét tudománypolitikai fel-
adatok megoldásában. 

Az Osztály bizottságain keresztül kapcsolatban áll a tudományterület 
alapkutatási és alkalmazott, illetve fejlesztési kutatás bázisainak vezetőivel, 
tudományos munkatársaival és a felsőszintű föld- és bányászati oktatás csak-
nem valamennyi oktatójával. Ezen túlmenően egyes tudományos bizottsá-
gaink eredményes kapcsolatokat alakítottak ki a MTESZ egyesületekkel is. 

A tudományos bizottsági rendszeren belül fejlődik és válik gyakorlati 
tényezővé a korszerű tudományos vezetésre is alkalmas, széleslátókörű, fej-
lett tudománypolitikai szemléletű, korunk tudományos lehetőségeivel élni 
tudó tudósgárda. 

Osztályunk irányítása alatt 8 tudományos bizottság működik. Az Osztály 
megalakulásakor a bizottsági rendszer gerincét az az öt bizottság képezte, 
mely már a Műszaki Tudományok Osztálya keretében is külön, szorosabb egy-
ségben, a Föld- és Bányászati Tudományok Szakcsoportja keretében műkö-
dött. Osztályunk megalakulásakor a liazai szénhidrogén és geotermikus kuta-
tások elvi irányítására és országos koordinálására, valamint az MTA Olaj-
bányászati Kutató Laboratórium szakmai felügyeletére kialakítottuk a Nem-
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szilárd-ásványi Nyersanyagok Bizottságát. A korábban elnökségi bizottság-
ként működő Meteorológiai Tudományos Bizottság és a II. Osztály keretében 
tevékenykedő Földrajztudományi Bizottság az Osztály megalakulása idején 
átalakult és az Osztály keretébe került. 

Bizottságaink összesen 113 tagjának csaknem 90%-a tudományosan 
minősített: 9 akadémikus, illetve levelező tag, 31 tudományok doktora és 61 
kandidátus. 

Az Osztály megalakulásától ez év március 20-ig a szaktitkárság által 
szervezett bizottsági és albizottsági ülések együttes száma 99 volt. Ebből a 
tudományos bizottságok összesen 53 alkalommal tartottak — bizottságon-
ként 5 — 9 esetben — ülést. 

A hagyományos föld- és bányászati tudományok közötti interdiscipliná-
ris tudományágak jelentősége világszerte rohamosan növekedik. Ezek hazai 
fejlesztésére új kezdeményezésként bizottságközi üléseket rendeztünk (eddig 
négy alkalommal) egyes nagyjelentőségű, komplex földtudományi kérdések 
megvitatására. Ezeken a különböző tudományágak kiváló képviselői rész-
vételével a földtudomány és annak magyarországi vonatkozású, ez idő szerinti 
kulcskérdései kerültek sokoldalú megvitatásra, valamint a nemzetközi jellegű 
kérdésekben kialakítandó közös állásfoglalások megtárgyalására is lehetőség 
nyílt. A bizottságközi ülések a figyelmet fokozott mértékben a hazai földtudo-
mányok döntő kérdéseire irányítják, amelyek megoldása egyetlen új tudo-
mányág keretében nem lehetséges, de a földtudományok nagyobb csoportja 
által eredményesen előre vihető. Ezek az ülések az Osztály egységes szellemé-
nek kialakítását is elősegítik. 

Tudományos bizottságaink akadémiai szervezési feladatainak homlok-
terében az akadémiai intézetek és céltámogatott tanszékek rendszeres éves 
kutatási jelentéseinek és kutatási terveinek véleményezése áll. A kutatások 
irányításának bizottsági feladatköre 1967. évben jelentősen kiszélesedett, 
mivel a hároméves tudományos kutatási tervek készítéséről és jóváhagyásáról 
szóló utasítás a bizottságok feladatává tette a Művelődésügyi Minisztérium 
által támogatott tanszéki kutatások véleményezését és irányítását is. Az 1966. 
évi május 3.-i kibővített osztályülés határozata pedig felhívta a bizottságok 
figyelmét arra, hogy a kutatási tervek véleményezésénél és jóváhagyásánál a 
kutatóhelyek szellemi és anyagi kapacitását fokozottabban a kiemelt akadémiai 
feladat megoldásának biztosítására koncentrálják. Az osztályvezetőség a 
.,tudományágak elméleti alapjainak fejlődését szolgáló alapkutatások"''' című 
témacsaládjába tartozó 62 kutatóhelyi témát a tudományos bizottságok fel-
ügyeletére ruházta. 

A bizottságok hároméves kutatási tervekkel kapcsolatban végzett mun-
kájának alaposságát mutatja, hogy 10 konkrét kooperációs és 4 koncentráló 
javaslatot tettek. Ezen túlmenően 12 kutatóhely esetében az egyes témák 
kiegészítésére, két téma módosítására, három téma elhagyására és egy új téma 
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felvételére tettek javaslatot. Öt tanszék esetében pedig a kutatási tervet, 
annak túl általános megfogalmazása vagy egyéb okok miatt elvetették. 

A tudományos bizottságok az egyes konkrét szakági feladatok elvégzé-
sére 13 albizottság létrehozását javasolták. Az albizottságok munkavégzése 
egyenetlen volt. Néhány albizottság munkájának szintje a bizottságokéhoz 
hasonlítható, mivel a tudományszak elvi kérdéseinek fontos vitafóruma. Ülé-
seiket meghatározott munkaterv alapján, rendszeresen végzik. Más albizott-
ságok esetében két év alatt nem volt bejelentett ülés. Ez utóbbiak átszervezése, 
vagy megszüntetése indokolt. 

A kiemelt akadémiai feladat tárgyalása a Földtani, a Geofizikai, a Geo-
kémiai, a Nem-szilárd Ásványi Nyersanyagok Bizottsága és a Bányászati 
Bizottság ülésein többször is szerepelt. Megállapították, hogy a kiemelt kuta-
tási feladat keretében, a Bányászati Munkaközösségben folyó bányászati ana-
litikai kutatások célkitűzései a legmesszebbmenőkig egyeznek a Nehézipari 
Minisztérium legfelsőbb irányító szerveinek, az ipar vezetésére vonatkozó 
koncepciójával. 

A tudományos bizottságok egyre nagyobb gondot fordítanak a hazai és a 
nemzetközi szakirodalom figyelemmel kísérésére. Ez a munka legszervezet-
tebben a Geodéziai Tudományos Bizottságban folyik. Évenként rendszeresen 
értékelik az előző év hazai geodéziai irodalmát, amelyet egy kijelölt bizottsági 
tag magas szintű előadása vezet be. Terminológiai kérdések tisztázását is fon-
tos bizottsági feladatnak tekintik, s az ilyen irányú feladatok ellátására az 
illetékes albizottságokat is felkérik. 

A Földrajztudományi Bizottságban rendszeresen visszatérő téma az 
ÁFTH Kartográfiai Vállalata térképeinek, atlaszainak véleményezése. 

A Geokémiai Tudományos Bizottság súlyt helyez a nemzetközi rendezvé-
nyek kiértékelésére és azok eredményeinek hazai kiaknázására. Figyelemmel 
kíséri az olyan országos jelentőségű munkákat is, mint például az ún. ritka-
fém kutatás. 

A szakterület fontos elvi problémáinak megvitatására, illetve megoldá-
sára irányuló ülések szervezése terén jó munkát végzett az elmúlt évben a 
Földtani és a Meteorológiai Tudományos Bizottság. A balatonalmádii „Bauxit-
földtani Vándorgyűlés", továbbá az 1967. évre tervezett „Kőszénföldtani 
Vándorgyűlés" a Földtani Tudományos Bizottság pozitív értékű kezdeménye-
zése. A Bizottság az eddigiekben is több alkalommal foglalkozott a Magyar 
Állami Földtani Intézet centenáriumával kapcsolatos tudományos és szerve-
zési feladatokkal. 

A Meteorológiai Tudományos Bizottság által kezdeményezett és számos 
társintézmény és szerv bevonásával rendezett tudományos ankétok sikere is 
bizonyítja, hogy egyes bizottságaink a tudományágaik legmagasabb szintű 
tudományos fórumai. 

A nagyjelentőségű nemzetközi rendezvények alapos bizottsági előkészí-

MTA .X. Osztályának Közleményei 1, 1967 



AZ OSZTÁLY VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA 3 2 5 

tése feltétlenül kívánatos. A Nemzetközi Geodéziai Méréstechnikai és Műszer-
ügyi Konferencia sikerében nem kis része volt annak, hogy a Geodéziai Tudo-
mányos Bizottság 1965 közepétől minden ülésén ügyrendszerűen foglalkozott a 
konferencia szervezési kérdéseivel. 

A bizottságok országos szintű elvi tudományirányító tevékenysége az 
elmúlt két évben sokoldalú és eredményes volt. A megvitatott témák száma 
csaknem eléri a százat. A bizottságoknak az országos elvi tudományirányító 
tevékenységében sokkal nagyobb autonómiájuk van, mint az akadémiai tudo-
mányszervezési feladatok terén. A témák többségének megvitatása itt nem az 
osztályvezetőség megbízatása alapján történik, hanem arra a Bizottság tagjai 
és egyéb külső szervek tesznek javaslatot. Az országos szintű elvi tudomány-
irányító feladat egyes konkrét szakági kérdéseinek megvitatása képezi az 
albizottságok munkaprogramjának gerincét. 

E beszámolóban az országos szintű elvi tudományirányító tevékenység-
ből csak néhány problémakört emelhetünk ki. 

A Bányászati Tudományos Bizottság megvitatta a NIM Bányászati 
Kutató Intézet III . ötéves tudományos kutatási tervét. A Bizottság javasla-
tokat tett a célszerű, aktuális kutatások átfutási idejének csökkentésére, a 
bauxit-, érc- és ásványbányászat területére eső kutatások előtérbe helyezésére. 
A gépi jövesztéssel és szénelőkészítéssel kapcsolatban felhívta a figyelmet, 
hogy a kutatásoknak elsősorban arra kell irányulni, hogy a jövőben a hazai 
szenek bányászata egyre inkább az erőművek energiaellátására irányul. 

A Nem-szilárd Ásványi Nyersanyagok Bizottsága megtárgyalta a kőolaj-
és földgáztermelés tudományának nemzetközi tevékenységében mutatkozó 
időszerű problémákat és a világszínvonal viszonylatában megvizsgálta a hazai 
szénhidrogén kutatási és bányászati tudományunkat. Megbírálta továbbá az 
OKGT Tudományos Kutatási és Fejlesztési Főosztályának kutatási tevékeny-
ségét és a I I I . ötéves terv tudományos vizsgálati feladatait. Felülbírálta a 
szénhidrogénkutató mélyfúrások korszerű rétegvizsgálataira vonatkozó uta-
sítás-tervezetet. Foglalkozott a mélységi vizek és a karsztvizek hidrológiai 
adatgyűjtésére vonatkozó módszerek fejlesztésével. Napirendre tűzte a geo-
termikus energia és az olaj-, földgáztermelés határkérdéseinek vizsgálatát. 

A Geofizikai Tudományos Bizottság a geofizikai tudomány hazai helyzet-
felmérését nemzetközi relációban is elvégezte. Megállapította, hogy a hazai 
geofizika az utóbbi évek eredményes munkája során európai viszonylatban is 
élvonalba került. Rámutatott a geofizika azon területeire is, ahol a fejlődés 
még nem kielégítő. 

Bizottságaink legtöbbje azonban elmaradt a múlt évi kibővített osztály-
ülés határozataihoz képest olyan szakmai előadások kidolgozásában, amelyek a 
legújabb nemzetközi eredményeket és a hazai kutatásokat kritikailag össze-
foglalják, az Osztályközleményekben való megjelentetésre alkalmas formában, 
kutatóink általános tájékozottságának fokozására. 
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Nem szerepelt eddig kellő súllyal a bizottságok munkájában a tudomány-
ágak felső oktatásának és a tudományos káderek fejlődésének figyelemmel 
kísérése. Az ú j gazdasági mechanizmus az ilyen irányú helyzetfelmérést külö-
nösen időszerűvé teszi. Nem kielégítő még a TMB-vel való kapcsolatunk sem. 
Ennek megjavítása a TMB közeledő átszervezésével válik időszerűvé. A Föld-
rajztudományi Bizottság külön megbízást kapott a szénbánya vidékeinek 
munkaerő problémái vizsgálatára, de az 1967. november 30-ra ígért előzetes 
tájékoztató még nem érkezett az Osztályvezetőséghez. 

Megállapítható, hogy bizottságaink munkájukkal jelentékenyen elősegí-
tették természeti erőforrásaink jobb kihasználásának és a földtudományok 
hazai előrevitelének kérdéseit. Ma egy-egy akadémiai bizottság az ország éle-
tében is számottevő tényező és ezért is rangot jelent az akadémiai bizottság 
tagsága. 

Az Osztály kutatóbázisainak munkáját a távlati tervek keretei között a 
vizsgált időszakban két tényező befolyásolta: a szélesedő nemzetközi kapcsolat 
és a hazai föld természeti erőforrásaival szemben fennálló társadalmi igény 
alakulása. 

A kiemelt akadémiai témacsoportokban elért eredményekről az Elnökség-
nek 1967 áprilisában beszámoltunk és annak egyes fontosabb részleteit e kötet-
ben különálló dolgozatok mutatják be. Emellett jelentős energiát fordítunk 
olyan kutatásokra is, amelyek tudományos és gazdasági súlyuk miatt támoga-
tásra érdemesek, de nem kapcsolódnak a kiemelt akadémiai feladathoz. 

A Geokémiai Kutató Laboratóriumban az anyag ellentétes viselkedését 
mutatták ki a nyomás fa j tá jával , a terheléses és gőznyomással szemben. A gőz-
nyomásnak már viszonylag kismérvű növekedése új kristályos fázisokat hoz 
létre. A terheléses nyomás hatására új, kristályos fázisok még tízezer atmosz-
férát meghaladó értékek esetében sem keletkeznek. Ilyenkor a meglevő kristály-
szerkezetek részben deformálódnak, részben röntgenamorf anyaggá alakulnak. 
E kísérletekhez kapcsolódva kidolgozták a kéreg alatti mélyáramlásoknak 
„szelektív migrációs" modelljét. Ez elvi modellel a magyarországi és a szom-
szédos gyűrt hegyláncok (Kárpátok, Dinaridák) kéregszerkezetének több fon-
tos sajátsága, kéregvastagsági változásai és szakaszosan változó húzásos és 
nyomásos jellegei levezethetők. A röntgen részlegben kidolgozták a Si, Fe, Ti, 
Ca, Mn és S elemek röntgenspektrográfiai elemzését. A bauxit kvanti tat ív 
fázisanalízisének új eljárását sikeresen bevezették a magyar alumíniumipar-
ban. A mikrobiológiai részlegben folytatták egyes kemoautotrof kénbaktériu-
mok előfordulása és oxidációs tevékenysége, valamint a pirites kőszén önmele-
gedése közötti összefüggések vizsgálatát. A Labor keretében aspiránsi munka-
ként befejeződött az É-Börzsöny harmadkori vulkánosságának vizsgálata. 

A Geofizikai Kutató Laboratóriumban a kutatások egyrészt a Föld primer 
elektromágneses terének megismerésére, másrészt szekunder terében meg-
nyilvánuló és a Föld belső fizikájával kapcsolatos tények kutatására irányul. 
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A pulzációk vizsgálatával megállapították, hogy a napfolt maximumtól a 
minimum felé haladva, az egyes sávok periódusa hosszabb lett, ami a Föld 
magnetoszférájának kiterjedésére utal. A magnetotellurikus mélyszondázások 
alapján az ország több pontban, a felsőköpenyben száz km-nél kisebb, mély-
ségben jó vezető réteget mutat tak ki. Maradéktalanul elvégezte feladatait a 
Labor nagycenki elektromágneses obszervatóriuma. Vizsgálták a pulzációkra 
vonatkozó prognózis készítés kérdését és kijelölték a mérésekre legkedvezőbb 
időszakokat. 

A Geodéziai Kutató Laboratóriumban kidolgozott másodperc libella eljá-
rást több külföldi kutatóhely átvette. A másodperc libellák szabályos hibáinak 
szabatos meghatározása az asztrogeodéziai méréseknél szükséges a szögmérési 
pontosság fokozása és így az űrkutatási program végrehajtása szempontjából. 
Népgazdasági szempontból is jelentősek a geodéziai műszerek fejlesztésére és 
vizsgálatára vonatkozó kutatási eredmények. Műszerexportunkat segítették 
és segítik a giroteodolitok elméletének és konstrukcióinak vizsgálatai is. 
A kiegyenlítő számítás terén a korrelált értékek segédkoordináta rendszer 
bevezetésével való kiegyenlítésére dolgoztak ki módszert. A légi-háromszögelés 
hibaelosztása terén elért eredmények számottevően hozzájárultak fotogram-
metriai kutatásunk előmozdításához. 

Az Olajbányászati Kutató Laboratórium vizsgálatai a kőolajtermelést 
segítik a tároló rendszer nedvesítési viszonyainak és ezzel együtt a relatív 
permeabilitási és kapilláris tulajdonságainak tisztázásával, az alkalmas kiszo-
rító folyadék kiválasztásával, a kitermelési tervhez szükséges adatok meg-
határozásával. A telepfolyadék természetes felületaktív anyagok határfelüle-
ten történő elhelyezkedésének vizsgálatára automatikus filmnyomásmérő 
műszert szerkesztettek. Kidolgozták a szintetikus felületaktív anyagok labora-
tóriumi vizsgálati módszereit. Realizálódott a szükséges fiziko-kémiai tulaj-
donságú porózus testek létrehozása céljából kidolgozott üveggyöngy és üveg-
gyöngyszűrő szabadalmaztatott eljárásának ipari alkalmazása is. E téren az 
export lehetőségek is jelentősek. 

A Földrajztudományi Kutató Intézetben elkészítették a geomorfológiai 
térképlapok kéziratát, s annak alapján az ország áttekintő geomorfológiai 
térképét. A geomorfológiai térképezés módszerének kidolgozása, a geomorfo-
lógiai kutatási eredmények közlésének és gyakorlati használatának új mód-
szerét teremtette meg. A tudományos és gyakorlati életben való felhasznál-
hatóságuk széleskörű. Jelentős annak megállapítása, hogy a felszín-közeli réteg-
sor az egész Nyírség és a Duna—Tisza közti homokhát területén lehetővé teszi 
a nagyhozamú vízkitermelést. 

A Bányászati Munkaközösségben a bányászati telepek elmélete, a kőzet-
mechanikai, a kőzetjövesztés mechanizmusa, egyes ásványféleségek előkészí-
tése és a geotermika terén folytattak számottevő kutatásokat. A telepítés-
elméleti kutatások olyan összefüggő ismeretrendszerre vezettek, amely méltán 
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viseli a telepítéstudomány megjelölést. A kidolgozott matematikai módszerek a 
bányászatban és más ipari és mezőgazdasági területen használhatók. Külön-
böző objektumok térbeli elhelyezése műszaki és gazdasági szempontból opti-
mális, ha a telepített létesítmények között a tömegmozgatás összmunkája 
minimum. Módszert dolgoztak ki a szenek csoportosítására, különös tekin-
tettel a hazai szenek jöveszthetőségére. Befejezték a porozitás és folyadék-
telítettség változásainak kutatását . Az ásványelőkészítési kutatások kereté-
ben vizsgálták az ásványiszapok szűrhetőségi tulajdonságait és az ellenáramú 
hidrociklon kialakítását. 

Az ELTE Földtani Tanszékén elkészült a magyarországi Megalodontidák 
biosztratigráfiájáról szóló monográfia. A hazai ópaleozóos képződmények széles 
kiterjedését újabb vizsgálatokkal igazolták. Folytatták a magyarországi pleisz-
tocén képződmények összesítő vizsgálatát. 

Az ELTE Geofizikai Tanszékén a szűréselméletet alkalmazták a gravitá-
ciós és szeizmikus problémákra és tisztázták a maradák-anomáliák elvi alap-
jai t . A dinamikus földmodellben magyarázatot találtak a Föld belső halmaz-
állapotváltozásaira. A paleomágneses vizsgálatokkal elősegítették a pliocén-
pleisztocén korú vulkáni kőzetek időrendiségének meghatározását. Ellátták a 
hazai földrengésjelző szolgálatot. 

Az ELTE Kőzettan—Geokémiai Tanszékén meghatározták a nyugat-
mátrai és a kelet-cserháti hipo-metamagmás kőzetek sajátságait és keletke-
zési viszonyait. Tokaj-hegységi vizsgálataik során a hidrotermás ércesedést 
kísérő andezites kőzetek több paragenetikai fa j tá já t különítették el. Megállapí-
tot ták, hogy a zeolitásványok ezer C°-on nagyrészt földpáttá és földpátpót-
lókká alakulnak át . 

Az ELTE Meteorológiai Tanszékén a hazai hőmérsékleti és nedvesség-
mezők vizsgálatával foglalkoztak. Kimutatták, hogy a statisztikai entrópia 
segítségével kritérium adható az állomások racionális távolságára vonatko-
zóan. Adatgyűjtő és előkészítő — feldolgozó munkát kezdtek a napi csapadék-
mezők autokorrelációs és szerkezeti függvények meghatározására. Energetikai 
feldolgozást végeztek a ciklon-tevékenységre vonatkozóan. 

Az Osztály nemzetközi kapcsolatai 

Nemzetközi kapcsolataink terén különösen kiemelendő, hogy Osztályunk 
egyes vonatkozásokban jelentős előrehaladást ért el a hazai földtudományi 
szempontoknak a nemzetközi tudományos életben, pl. a Nemzetközi Geológiai 
Unió Kárpát—Balkán Asszociációjában való érvényesítésében. 

E helyen is ki kell emelni, hogy kongresszusokkal kapcsolatos tudományos 
bejárásoknak a földtudományok általános és a hazai fejlődés szempontjából 
egészen különös jelentősége van. A kívülállók a földtudományi kongresszusok-
kal kapcsolatos tudományos bejárásokat rendszerint a „kirándulás" fogalom-
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körébe helyezik, s így azokat tévesen ítélik meg. A földtudományi terep-
bejárások a jó feltárásokra, rendszerint tehát kopár, sziklás területekre, mély 
árkokba, kő és egyéb bányákba irányulnak, s emiatt az ezeken való részvétel 
fizikailag is rendkívül fáradságos. A földtani megismerésnek és az összehason-
lító vizsgálatoknak mégis ezek a bejárások egyedülálló és nélkülözhetetlen 
módját jelentik. A szakmai „kirándulásokon" való részvétel lehetővé tétele 
tehát a magyar tudományos gárda továbbképzését és állandó magas szinten 
tartását nagymértékben segíti elő. 

Részben korábbi években megkötött egyezmény alapján, részben ú jabb 
szerződések értelmében 20 kétoldalú és 1 multilaterális témában folytatunk 
közös kutatást a szocialista akadémiák kutatóintézeteivel. A Bolgár Tudomá-
nyos Akadémia Központi Geodéziai Kutató Laboratóriumával a Geodéziai 
Kutató Laboratóriumunk, a Bolgár Földrajzi Intézettel a Földrajztudományi 
Kutató Intézetünk áll kapcsolatban. A Postdami Geodéziai Intézet és a Geo-
déziai Kutató Laboratóriumunk két témában, a Postdami Földmágnességi 
Intézettel a Geofizikai Kutató Laboratóriumunk szintén két témában folytat 
közös kutatást. A jénai Geodinamikai Intézettel a Geofizikai Kutató Labora-
tóriumunk további két témában működik együtt . A Csehszlovák Tudományos 
Akadémia kutató szerveivel 6 közös kutatási témát tart fenn a Földrajztudo-
mányi Kutató Intézet, a Geofizikai Kutató Laboratórium, az ELTE Geofizikai 
Tanszék és az Országos Meteorológiai Intézet. A Földrajztudományi Kutató 
Intézet a Lengyel Tudományos Akadémia azonos intézetével 4 témában 
működik együtt. A Jugoszláv Tudományos Kutatásokat Koordináló Tanács, 
illetőleg a Belgrádi Csillagvizsgáló Intézet és a Geodéziai Kutató Laboratórium 
közös kutatási témáinak száma kettő. 

A beszámolási időszakban jöt t létre a szocialista országok tudományos 
akadémiái között az a többoldalú szerződés, mely a geofizikai kutatásokat 
„Planetáris geofizikai kutatások" címen kívánja koordinálni. Az együttműkö-
dés kellő részletességgel szabja meg azokat az általános geofizikai kutatáso-
kat, melyek egyes témaköreire a koordinációs feladatot Magyarországnak kell 
vállalnia. 

A közös kutatási témák jegyzékéből megállapítható, hogy azok nem azo-
nosak az egyes kutatóhelyek főfeladataival. A téma felvetése a korábbi évek 
személyi kapcsolataiból, egyéni kezdeményezésekből indultak ki, és nem 
vették figyelembe az időközben változó társadalmi igényeket. Ennek ered-
ménye volt, hogy egyes kutatóhelyeink a nemzetközi együttműködésnek ettől 
a formájától visszahúzódtak, mert nem látták arányosnak az elért eredménye-
ket a ráfordított — gyakran formális adminisztratív feladatot jelentő — 
munkával. 

A jövőben mind a fennálló kutatási egyezmények kritikai felülvizsgála-
tára, mind pedig az új megkötendő szerződések megtervezésére nagyobb súlyt 
kell helyeznünk. 
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A beszámolási időszak alatt 135 kiutazást bonyolított le a Föld- és 
Bányászati Tudományok Osztálya. A külföldön rendezett tudományos tanács-
kozásokon való részvétel lehetőségeit az Osztály igyekezett a rendelkezésére 
álló keretek nagymérvű takarékosság ú t j án növelni. Ennek eredményeként a 
beszámolási időszak 41 külföldi rendezvényére 1965-ben 23, 1966-ban 46 főt 
utaztat tunk. A nagyobbrészt 1 — 2 hetes tanulmányutakból álló tapasztalat-
átvételre a beszámolási időszakban 55 személy utazott , míg külföldi ösztön-
díjat 6 fő nyert el, 5 kiutazás pedig szakértői meghívás keretében került 
lebonyolításra. A külföldi kiutazások hatékonyságát részben a jobb előkészítő 
munka, részben pedig az útijelentések megvitatása ú t j án kívánjuk fokozni. 

Tudományterületeinkre hazánkba látogató külföldi szakemberek nagyobb 
része egyezményes keret terhére érkezik és csak néhány élvezi a különmeghívás 
lehetőségét. A beszámolási időszak alatt Osztályunk 85 külföldi vendéget foga-
dott. A kiutazások mennyisége tehát felülmólja a látogatók létszámát. Az évi 
650 napot meghaladó vendégfogadás így is erősen terheli kutatóinkat. Meg 
kell jegyeznünk, hogy külföldi vendégeink fogadásában nagy segítségünkre 
voltak az ipari kutató intézetek vezetői, akiknek ezúton is köszönetet mon-
dunk. 

Nemzetközi rendezvényeink iránt nagy érdeklődést mutattak nemcsak 
a baráti államok, hanem távolabbi országok szakemberei is. Az 1966-ban meg-
rendezett négy nemzetközi konferencia közül különösen a Nemzetközi Geodéziai 
Méréstechnikai és Műszerügyi Konferencia mondható nemzetközi szempontból 
sikeresnek, mert a legjelentősebb külföldi szaklapok nemcsak részletes beszá-
molót, de a műszergyártásunk szempontjából is jelentős ismertetéseket közöl-
tek. A Konferenciával egyidejűleg műszerkiállítást rendeztek, kevesebb kül-
földi kiállító mellett szép hazai műszergyártási anyaggal. 

Teleki Sámuel a kiváló Afrika-kutató halálának 50. évfordulója alkalmá-
ból a Földrajzi Bizottság és a Magyar Földrajzi Társaság közös rendezésében 
emlékülést tartott külföldi résztvevőkkel. 

A berlini Német Tudományos Akadémia Nemzetközi Kőzetmechanikai Iro-
dája IV. Munkabizottságának budapesti ülésén beszámoltak és megvitatták az 
új kutatási eredményeket. 

A Nemzetközi Geológiai Unió Kárpát— Balkáni Asszociációja két bizott-
ságának pécsi ülésén a Kárpát — Balkáni terület magmatektonikai viszonyait, 
a piroklasztikumok nomenklatúráját és az abszolút földtani kormeghatározás 
néhány problémáját v i ta t ták meg. Bemutatásra került K O C H S Á N D O R a magyar-
országi ásványokról szóló monográfiája is. 

Külföldi vendégeink közül előadást tartottak: J E A N O R C E L , a francia 
Tudományos Akadémia tagja, W . E. P E T R A S C H E C K , a bécsi Tudományos Aka-
démia 1. tagja, W . R . F A R R A N D , a michigani egyetem tanára, C. F . D A V I D S O N , 

a St. Andrews Egyetem professzora, P . J . B L A C K H U T , a kanadai Fotogram-
metriai Intézet igazgatója és M. W A L L A C E szénelőkészítési szakember. 
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A Magyar Tudományos Akadémia tudományterületeink keretein belül 
nemzetközi szervezetekben testületi tagságot vállalt a Nemzetközi Geodéziai 
és Geofizikai Unió, a Nemzetközi Geológiai Unió és a Nemzetközi Földrajzi 
Unió keretében. Testületi tagként tevékenykedünk a Negyedkori Tanulmá-
nyok Nemzetközi Társaságában, a Nemzetközi Nyugodt Nap Év geofizikai 
munkálataiban és főleg igen intenzív munkát fej tünk ki a Nemzetközi Geo-
lógiai Unió Kárpát—Balkán Asszociációja bizottságaiban. Négy külföldi szer-
vezetben az Osztály tagjai egyéni tagsággal rendelkeznek. A Nemzetközi szer-
vezetekkel az Osztály keretében működő Magyar Nemzeti Bizottságok tart-
ják fenn a kapcsolatot, ők továbbítják a szervezetek munkájából származó 
szakmai információkat kutatóbázisainkhoz és készítik el a hazánkban folyó 
kutatásokról a jelentéseket a szervezetek kongresszusai részére. 

A különböző Nemzetközi Uniók Nemzeti Bizottságai főleg a kongresszu-
sok, közgyűlések előkészítésével és bibliográfiai feladatokkal foglalkoztak. 

Az Osztály további feladatai 

A kiemelt kutatási feladatunk köréből mindenek előtt két kérdésre hív-
juk fel a figyelmet: az egyik a földtanilag eddig behatóan vizsgált 2 — 4 km-es 
mélységszint alatt következő felsőkéreg mélyszerkezeti vizsgálata, amely 
hazánk földtani viszonyai között még kétségtelenül tartalmaz szénhidrogéne-
ket és termikus energiát. Ennek megvalósításához elsősorban különböző mély-
szerkezeti vizsgálatokra, emellett alapvető geofizikai módszer- és műszer-
kutatásra van szükség. 

A másik feladat, felszínközeli képződményeink fácies viszonyainak átte-
kinthetővé tétele, amely biztosítja többek között a bauxit , a mangán, a színes-
ércek, a hasadóanyagok, fekete és barnakőszénfajták további feltárási lehető-
ségeinek megítélését. Ennek eredményességét a komplex fácies vizsgálatok 
továbbvitele garantálja. 

Ezekre tekintettel a kiemelt akadémiai kutatás feladattervünkön belül 
szükséges: 

továbbfolytatni a magyarországi mélyszerkezeti kutatás érdekében meg-
indított geofizikai méréseket és azok komplex kiértékelését, 

rendszeresíteni kell legidősebb földtani képződményeink radioaktív kor-
meghatározását, 

további térképeket és szelvényeket kell szerkeszteni az ország mély-
földtani viszonyairól, 

szükséges továbbfolytatni a mélységbe süllyedő kőzetek állapotát és 
ércképző ionok vándorlását megvilágító kőzetátalakítási kísérleteket, meg-
határozva a különböző mélységi átalakulások által a fedő számára leadott 
illóanyagokat, 
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meg kell indítani a tektonikai forma alakulására vonatkozó kísérletes 
mélyszerkezet kutatást , 

folytatni kell a nem-szilárd ásványi nyersanyagok migrációjának és fel-
halmozódási törvényszerűségeinek vizsgálatát a nedvesítés és felületaktív 
anyagok meghatározásával, 

össze kell kapcsolni a karsztvíz kutatást a geokémiai, geofizikai és más 
műszeres vizsgálatokkal, 

részletes fácies tanulmányok alapján átfogó ősföldrajzi térképeket kell 
szerkeszteni néhány hazai szempontból legfontosabb időszak földtani viszo-
nyairól, 

a bányagazdaságtani kutatás súlypontját az egyes bányatelepek vizs-
gálatairól az országos összehasonlító alkalmazásra kell áthelyezni. 

Mindezen feladatok elvégzésére akadémiai kutatóhelyeinken csak rész-
ben van meg a lehetőség, az eddigi kutatások folytatásaként. Időszerűnek és 
szükségesnek lát juk a más főhatóság alatt működő nagy ipari kutató intéze-
tekben (Magyar Állami Földtani Intézet, Magyar Állami Eötvös Loránd Geo-
fizikai Intézet, Bányászati Kuta tó Intézet) az akadémiai kutatási feladatok 
fokozott előrevitele érdekében alapkutatási feladatunkat ellátó egységek 
kialakítását. 

A feladatok végzésére meg kell vizsgálni a különböző bizottságaink 
közötti intenzívebb együttműködés kérdését. A karszt és egyéb mélyvizeknek, 
a termikus energiával, a geoelektromossággal és a geokémiai folyamatokkal 
való kapcsolatának kidolgozására a Nem-szilárd Ásványi Nyersanyagok, a Geo-
kémiai, a Földtani és Bányászati Bizottságok egyes tagjainak szervezett 
bizottságközti együttműködése kívánatos. Az árvíz és öntözés kérdéseinek 
vizsgálatához javasolható a múlt évben ankétokat is rendező Meteorológiai 
Tudományos Bizottság szorosabb kapcsolata a Földrajztudományi Bizottság-
gal és a Műszaki Tudományok Osztálya megfelelő bizottságaival. A Földrajz-
tudományi Bizottság munkájának súlypontjában természetesen a komplex 
terület-hasznosítás tudományos kidolgozásának kell állnia, más, osztályunkon 
belüli és kívüli bizottsággal kooperációban. 

Biztosítani kell, hogy a szakmai vezetők számára rendszeresen rendelke-
zésre álljanak az ország mélyföldtani felépítésére vonatkozó alapvető ú j 
adatok. 

Kívánatos, hogy bizottságaink tudományágazatonként differenciáltab-
ban foglalkozzanak a kutatókáderek kiválasztási és továbbképzési kérdé-
seivel. 

Fontosnak tar t juk az Osztály tudományterületének erőteljesebb műsze-
res alapkutatásait az OMFB támogatásával hatékonyan továbbfejleszteni. 

Nagyműszeres igényeink megoldásában megvalósítottuk a hitelkeretek 
koncentrálását. A szükségletek és lehetőségek figyelembevételével a jövőben 
is ezt az utat kell járni. 
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Az építkezések terén előtérbe kell helyezni azon intézmények kérdéseit, 
amelyeknek intenzíven fejlődő munkásságát a jelenlegi elhelyezése nagymérték-
ben akasztja. 

Mindezek megoldása lényegesen hozzájárulhat annak a már mutatkozó 
eredménynek elmélyítéséhez, melyet a föld- és bányászati tudományoknak 
összekapcsolása az új akadémiai osztály keretében hozott. A magyar föld és 
természeti erőforrásai feltárása, sőt Magyarország földjének sajátos földtudo-
mányi adottságai következtében általában a Földre vonatkozó ismereteknek 
emelése terén elért néhány legfontosabb eredményünkről az e kötetben közölt 
nagygyűlési szakmai előadásaink számolnak be. 

(Statisztikai összefoglalásainkat helykímélés miatt nem közöljük, az 
adatok a Szaktitkárságon a Bizottság tagjai számára rendelkezésre állnak.) 

Határozat 

A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok 
Osztálya az 1967. évi akadémiai nagygyűlés alkalmával t a r to t t nyilvános 
osztályülésen a beszámolók, előadások és javaslatok meghallgatása után az 
alábbi határozatokat hozza: 

1. Az osztály titkár és a bizottsági elnökök, az osztály vezetőség és a 
bizottságok munkájáról szóló beszámolóját elfogadja, s munkájukért köszöne-
tet mond. 

2. „Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása''' c. kiemelt 
akadémiai feladat terén kifejtett tudományszervező munkát eredményesnek 
ítéli. Szükségesnek tart ja , hogy az MTA kutatóbázisai kapacitásukat a téma-
körre továbbkoncentrálják és az ipari kutatóhelyekkel kiépített kooperáció 
további fokozására az új osztály vezetőség is súlyt helyezzen. 

3. Az elhangzott beszámolókból is megállapítja, hogy kívánatos a Bányá-
szati Kutató Intézet, a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet keretéhen az alapkutatások eredményes 
továbbvitelének maximális biztosítása. Az Osztály vállalja, hogy az ipari 
kutató Intézetekben alapkutatást végző csoportok (ún. „akadémiai kutató-
csoportok"') tudományos irányítását és ellenőrzését bizottságain keresztül 
ellátja. Ezeknek a kutatócsoportoknak üzemeltetéséhez szükséges tárgyi és 
anyagi feltételek biztosítását az ú j gazdasági irányítás kialakítása folyamán az 
Osztály nagy figyelemmel kíséri. 

4. Az Osztály helyesli egy országos geofizikai-geokémiai kooperáció 
létrehozása érdekében szükséges dokumentációs és egyéb előkészítő munkálatok 
megindítását. 

5. Az Osztály az új tudományos bizottságok létrehozásával kapcsolatban 
szükségesnek tar t ja a fiatal tudományos minősítettek fokozottabb bevonását 
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az akadémiai testületi munkába. Az eddigi albizottsági és szakbizottsági rend-
szer helyett inkább konkréten megfogalmazott feladat ellátását célzó, kislét-
számú munkabizottságok létesüljenek. 

6. Biztosítani kell, bogy a koncentrált gazdasági erőkkel beszerzett nagy-
műszerek eredményeit és kapacitását folyamatos üzemszervezéssel és szolgál-
tatási szerződésekkel tudományterületeink széles köre felhasználhassa. 
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