
AZ ORSZÁG TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAINAK 
ÁTFOGÓ TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATA 

F Ü L Ö P JÓZSEF 

AZ MTA R E N D E S T A G J A 

A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének 1979. január 30-i, 
a Minisztertanács 3112/1979. március 22-i, a Tudománypolitikai Bizottság 
30026/1979. november 9-i határozata és végül a Magyar Tudományos Akadé-
mia főtitkára által 1981. április 29-re összehívott „tárcaközi bizottság" állás-
foglalása alapján „új fejezet kezdődhet" természeti erőforrásaink átfogó tudo-
mányos vizsgálata terén. Hogy a feltételes mód helyett ezt a megállapítást 
kijelentő mód múlt időben fogalmazhassuk, igen sok a tennivaló. Az eredmé-
nyes munkához nélkülözhetetlen feltételekkel, a megvalósítás néhány alap-
vető elvi és gyakorlati kérdésével foglalkozom előadásomban. 

Az első kérdéscsoport, amelyet a tudatos cselekvés érdekében az érde-
keltek széles körében tisztázandónak tartok, a következő: 

mit jelent „Az ország természeti erőforrásainak átfogó tudományos 
vizsgálata" kutatási főirány országos szintre emelése? 
hogyan függ össze ez a döntés a népgazdaság fejlesztésének legfonto-
sabb szükségleteivel? 
hogyan lehet elősegíteni ezen az úton érdemben gazdasági fejlődé-
sünket ? 

— miért igényli a főirány a párt és a kormány vezető szerveinek 
f igyelmét ? 

A feltett kérdésekre adandó válaszokat a bevezetőben felsorolt határo-
zatokat megalapozó előterjesztések - szerkesztőik beállítottsága és tájéko-
zottsága függvényében többé-kevésbé jó kifejtésben tartalmazzák. Mindez 
nem zárja ki a további széles körű és mélyreható elemzések indokoltságát; 
a változó tényezőket f igyelembe vevő rendszeres újraértékelés pedig nyilván-
valóan nélkülözhetetlen. 

A határozat lényege — megítélésem szerint —, hogy a természeti erő-
forrásainkra való fokozottabb támaszkodás legkedvezőbb lehetőségeit feltáró, 
a hasznosítás gazdasági hatékonyságát megalapozó tudományos vizsgálatokat 
a kormány népgazdasági jelentőségűnek ítéli, összehangolt tematikai és végre-
hajtási program kidolgozását tartja szükségesnek és kötelezi az érdekelt 
főhatóságokat azok érdemi támogatására és az elért eredmények figyelembe-
vételére. 
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A hazai természeti erőforrások felértékelődését kiváltó okokat illetően 
egybevágó minden értékelés és állásfoglalás: a világgazdaságban a nyers- és 
alapanyagok különösen az energiahordozók - javára bekövetkezett csere-
arányváltozás, gazdasági korszakváltást képviselő, hosszú távon érvényesülő 
tendencia. 

Az is kézenfekvő, hogy ,,a természeti erőforrásainkra való fokozottabb 
támaszkodás" az egyre csökkenő termőföld területen, az adott klimatikus és 
hidrológiai viszonyok mellett, valamint korlátozott mértékű, ismert és remény-
beli ásványvagyon birtokában csakis anyag- és energiatakarékos technológiák 
alkalmazásával, természeti erőforrásaink korábbinál ésszerűbb és gazdaságilag 
hatékonyabb kiaknázásával, ill. hasznosításával lehetséges. 

Melyek a természeti erőforrásokban rejlő m é g ismeretlen, ill. kihasz-
nálat lan — lehetőségek? - és melyek az eddiginél ésszerűbb és gazdaságosabb 
kiaknázás, ill. hasznosítás népgazdasági jelentőségű természettudományi- , 
műszaki- és gazdasági kulcskérdései? Erre kell választ adnia a főirány kere-
tében végzett kutatómunkának. 

A kutatási főirány sikere nagymértékben függ a konkrét kutatási célok 
(a kutatandó témák) helyes megválasztásától. Ezen a téren a fennálló helyzet 
nem mondható kedvezőnek. 

1. Az érdekelt főhatóságoktól bekért első tematikai javaslatok — az 
összehangoló munka hiányában minden tekintetben igen hetero-
gének: 
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium éppen csak jelezte 

az általa fontosnak tartott kutatási irányokat, 
az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium ellenkezőleg, túlságosan 

is részletekbe menő és jel legükben sem mindig a főiránynak megfelelő 
tematikai javaslatokat terjesztett elő, 

az Ipari Minisztérium ,,A természeti erőforrások rendszermodelljének 
kialakítása" számbavételi és gazdasági értékelési módszerek kidol-
gozását javasolta, 

a Művelődési Minisztérium kis létszámú kutatóhelyei kooperációs kap-
csolatok révén kívánják érvényesíteni alapkutatás jellegű kapacitá-
sukat, 

megítélésem szerint a feladatok jellegét és súlyát illetően is példaszerű 
az Országos Vízügyi Hivatal tematikai javaslata, 

az Országos Meteorológiai Szolgálat a mezőgazdaság érdekében álló 
kutatási témákat kíván ebben a keretben megvalósítani, 

az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal ,,Az emberi 
környezet védelme" c. hosszú távú célprogramot kívánja a főiránnyal 
összekapcsolni, 

a Központi Földtani Hivata l tematikai tervével később részletesen 
foglalkozom. 
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2. Az előkészítő munka során az Akadémia apparátusa szakértők 
bevonásával kulcsfontosságú, konkrét feladatok kiemelését, ill. 
azok kidolgozását mellőzve, a főirány keretében célszerűnek tartott 
kutatási és nem kutatási feladatok tág keretek között mozgó rend-
szerét dolgozta ki. Ez a rendszer „A természeti erőforrások bővítés i 
lehetőségének és feltételeinek megismerését célzó kutatások" mellett 
a főirány központi feladatának tekinti és hangsúlyozottan, ismételten 
kiemeli „A természeti erőforrások számbavételét és egységes értéke-
lését szolgáló módszertani kutatásokat", ill. az egységes módszerrel 
végrehajtott vizsgálatok elvégzését, következtetések levonását és ezen 
az alapon helyzetképek szerkesztését. 

A természeti erőforrások által képviselt potenciális népgazdasági ered-
mény számítása (vagy inkább becslése), valamint az egymással versenyeztet-
hető erőforrások-, termelési folyamatok-, ill. egyéb alternatív megoldások 
gazdasági hatékonyságának összehasonlíthatóságát lehetővé tevő módszer 
kidolgozása és alkalmazása megítélésem szerint kétség kívül népgazda-
sági jelentőségű feladat. Ugyanakkor nem látom he különösen a főirány 
jellegét figyelembe véve —, miért fontosabb ez. mint pl. az alapvetően új 
lehetőségeket és megoldásokat feltáró természettudományos és műszaki elvi-
módszertani kutatás? , amely nem kapott kitüntetett helyet a rendszerben ! 
Az is nyilvánvaló, hogy egy-egy jelentősebb földtani-, bányászati-, mezőgaz-
dasági", hidrológiai- vagy meteorológiai kutatási eredmény gyakorlati haszna 
általában nagyságrendekkel haladja meg a hagyományos , vagy a kidolgozandó 
egységes gazdasági értékelési módszer alkalmazásából adódó értékelési különb-
séget. Mindezek figyelembevételével azonban nem a szembenállást, hanem az 
együtt alkalmazás szükségességét kívánom hangsúlyozni. 

A főirány kulcskérdése a tematika. Kialakítása tudományos elemzést 
és vitákat igénylő, nehéz és felelősségteljes feladat. A hazai adottságok és 
lehetőségek mélyreható ismeretét, magas fokú tudományos felkészültséget, 
gazdag kutatási és gyakorlati tapasztalatokat, nemzetközi látókört, intuit ív 
képességet, ill. miután ezek egyetlen emberben általában nincsenek együt t , 
iteratív egymásrahatással való szintézisüket igényli. A főirány megvalósításá-
ban érdekelt főhatóságok, vállalatok és kutatóhelyek, valamint a főirány 
tudományos tanácsa csak sok türelmet igénylő eszmecserék útján érhet el 
ezen a téren megfelelő eredményeket. 

Ha a tematika nem is, de a kutatás elé állítható népgazdasági jelentőségű 
célkitűzések jól felvázolhatok. Ezeknek mintegy az ezredfordulóig történő 
megvalósításához a főirány: jelentős tudományos felfedezésekkel, alapvető 
elvi-módszertani problémák megoldásával, tudományosan megalapozott hely-
zetképekkel és prognózisokkal érdemben járulhat hozzá. A teljesség igénye 
nélkül inkább csak példaként sorolok fel néhány, tudományos kutatást igénylő 
népgazdasági célkitűzést: 
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az agroölcológiai potenciál kiaknázásának jelentős növelése, 
— szénhidrogén-termelésünk szinten tartása, 
— szénbázisú energia- és koksztermelésünk megduplázása, 

bauxit-, t imföld- és az alumíniumtermelésiink fokozása, a bauxit 
komplex hasznosítása, 

— réz-, ólom-, cink-, mangán-, vanádium-, gallium igényünk egészének 
vagy jelentős részének hazai forrásokból való biztosítása, 
ásványbányászatunk termékválasztékának és teljesítőképességének 
jelentős növelése, 
az építőanyag-ipar korszerű termékszerkezetét biztosító nyersanyag-
bázis kialakítása, 
a jelentős mértékben növekvő kommunális-, ipari- és mezőgazdasági 
vízszükséglet, valamint a természeti adottságok és a regionális víz-
kivételi és vízhasznosítási rendszerek összhangjának megvalósítása, 
az időjárási előrejelzések megbízhatóságának és időtartamának 
növelése, 

— természeti adottságaink, település- és közlekedéshálózatunk, vala-
mint a termelési tevékenység jobb összhangjának megvalósítása, 
a kommunális, ipari és mezőgazdasági hulladékok geológiai szerkeze-
tekben való elhelyezésének biztosítása. 

Mindezek intenzív, magas minőségi követelményeket kielégítő, nagy 
gazdasági hatékonyságú megoldása. 

A főirány tematikai rendszere kialakításának fontos követelménye az 
Országos Távlati és Középtávú Kutatási Fejlesztési Terv feladataihoz való 
kapcsolódás. I lyenek mindenekelőtt: az országos szintű főirányok közül: 

„A gazdaságpolitika továbbfejlesztésének tudományos megalapozása", 
az országos szintű célprogramok közül: 

„Az alumíniumipar központi fejlesztési programjának kutatási cél-
programja" 

„A talajtermékenység fokozása alapvetően új irányok kidolgozásával" 
„Az emberi környezet védelme", 

az Országos Középtávú Kutatási Fejlesztési Terv feladatai közül: 
az „Anyagtudományi és anyagtechnológiai kutatások" 
„A talajok termékenységének környezetkímélő és energiatakarékos 

művelését szolgáló kutatások" 
„Új energiaforrások kutatása" 
„A világgazdasági fejlődés főbb tendenciái, különös tekintettel a magyar 

gazdaságpolitika és tervezés szempontjaira". 
A felsoroltakon kívül még további 22 tárcaszintű távlati kutatási főirányt 

és célprogramot kell f igyelembe venni. 
A tematikai rendszer kialakításának kiemelkedő jelentőségű forrása a 

kidolgozás alatt álló távlati népgazdasági terv célkitűzéseihez történő kapcso-
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lódás. Ez a kapcsolat a kutatási eredmények közvetlen felhasználását alapoz-
hatja meg a távlati népgazdasági terv rendszeres továbbfejlesztésekor és 
a középtávú népgazdasági tervek kialakítása alkalmával. Ugyanakkor a kuta-
tók számára jelentős mozgósító erő munkájuk kiemelt társadalmi hasznossá-
gának tudata; a kutatási eredmények hatékony felhasználásának pedig nélkü-
lözhetetlen feltétele, hogy a népgazdaság cél- és eszközrendszerével szorosan 
összekapcsolódj on. 

Az első kérdéscsoport megválaszolása után tekintsük át röviden 
hol tart az országos főirány megszervezése? 

— mi a főirány cél- és eszközrendszere ? és 
mi a megvalósítás mozgósító ereje? 

Az érdekelt főhatóságok képviselőinek részvételével folyó év április 29-én 
megtartott, az Akadémia főtitkára által vezetett értekezlet döntött a főirány 
irányítására és megvalósításának elősegítésére hivatott szervek létrehozásáról 
és a működésüket szabályozó ügyrendekről. 

A főirány irányító szerve az illetékes főhatóságok (ÉYM, IPM, K F H , 
MÉM, MTA, OMSZ, OYH) vezetőinek képviselőiből álló tárcaközi bizottság, 
vezetője az MTA főtitkára. 

A tárcaközi bizottság javaslattevő és véleményező szerve az érintett 
szakterületek kiemelkedő tudományos képviselőiből és az érdekelt főhatóságok 
meghívottaiból álló tudományos tanács. 

A tárcaközi bizottság és a tudományos tanács döntéselőkészítő, valamint 
a főirány keretében folyó kutatások nyilvántartó, szervező, központi össze-
hangoló szerve a koordinációs iroda. 

A kutatás szervezői, összefogói és jelentős mértékben megvalósítói is 
a főirány bázisintézetei. 

A főirány keretébe tartozó kutatások költségeinek fedezéséről az érdekelt 
főhatóságok gondoskodnak. 

A megvalósítás legfontosabb láncszemei a bázisintézetek és a téma-
felelősök. Az alkotóképes kutatók, ill. kutatócsoportok nagyvonalú anyagi és 
erkölcsi támogatása, célratörő programok kidolgozása és megszervezése a várt 
eredmények forrása. 

A Tudományos Tanács eszköze az állásfoglalás, a véleményezés és a kez-
deményezés. Ezek hatékonyságát gyakran alábecsülik, de ez csak akkor igaz, 
ha az ilyen irányú munka felületes, hiányzik az elvi szilárdság és a kritikai 
bátorság vagy a hozzáértés. A sokirányú kutatási tevékenység érdemi figyelem-
mel kísérése és értékelése várhatóan szükségessé teszi munkabizottságok 
igényhevételét is. 

Az üj felismerése és kiemelése, gazdasági értékelési, műszaki fejlesztési 
és termelési folyamatokba való bekapcsolása az ón. innovációs lánc gyors 
és hatékony megvalósítása , a főirány egész apparátusának legfontosabb 
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fe ladata. Az elmondottak népgazdasági jelentőségét jól illusztrálta az Akadé-
mia ez évi közgyűlésén elhangzott vitaindító előadás. 

A továbbiakban még a következő kérdéscsoporttal kívánok foglalkozni: 
— mi a földtani kutatás szerepe a főirányon belül? 

melyek a főirány legfontosabb földtani kutatási feladatai? és 
hogyan tervezzük azok megvalósítását? 

,.Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása" tudományos 
célkitűzés gondolata — a természeti erőforrások teljes körére vonatkozóan — 
E R D E I F E R E N C Í Ű I s z á r m a z i k . U g y a n a k k o r S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E L E M É R 

akadémikus az 1965-ben létrehozott Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya 
első elnökének az érdeme, hogy felkarolta ezt a nagyszerű gondolatot és először 
az Osztály „kiemelt kutatási területeként", majd az Országos Távlati Tudo-
mányos Kutatási Terv újrafogalmazásakor kutatási főirányként a X . osztály 
tudományterületére alkalmazott tárgykörben dolgozta ki. A tervtanulmány 
megvalósításának irányítására 1970. december 4-i levelében ERDEI FERENC, 
az MTA akkori főtitkára a Központi Földtani Hivatal elnökét kérte fel. 1970 
és 1980 között a K F H sok figyelmet és nem kevés anyagi erőt fordított a ter-
mészeti erőforrások egyre szélesebb körű tudományos vizsgálatára. 

Jelentős mértékben megerősödtek ebben az időszakban a földtani 
kutatás kapcsolatai a mezőgazdaság, az építésügy és a vízügy természeti erő-
forrásainak kutatása terén. De az is nyi lvánvalóvá vált , hogy a földkéreg, 
a talaj és a bioszféra, valamint a víz és az atmoszféra nagy horderejű, össze-
hangolt kutatása és a kutatási eredmények hatékony gyakorlati alkalmazása 
ezen az úton nem valósítható meg. Ezért — a természeti erőforrások világ-
méretű felértékelődését is felhasználva — a Központi Földtani Hivatal az 
MTA Föld- és Bányászat i Tudományok Osztályával együtt a főirány országos 
szintre emelését kezdeményezte; ami az érdekelt főhatóságok akadémiai 
fórumon történő összehangolását jelenti ezen a területen. Pontot téve a történet 
végére, jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy a földtani kutatás, amelyet 
a felszabadulást követően az energiatermelés helyreállítása és a nehézipar 
ásványi nyersanyagszükséglete löktek roham tempóban előre, a „van itt min-
den, csak kutatni kell" jelszó gyakran irreális követelményeivel — a hatvanas 
évek második felében a korábbi lendülettől hajtva, vagy a hazai nyersanyag-
források leértékelése és a kibontakozó bányászati restrikció nyomasztó hatása 
elleni védekezésként —, a főirány felkarolásával a jövő elébe vágó missziót 
vállalt , amit most a világméretű igazolás után szívesen oszt meg az időközben 
is töretlenebbül fejlődött szakterületekkel. 

Mielőtt rátérnék a főirány földtani kutatási feladataira, a geológiai erő-
források sokszor hangoztatott meg nem újuló jellege mellett megemlítem azt 
a tulajdonságukat is, hogy a csökkenő nagyságú termőföld és a csökkenő 
mennyiségű és romló minőségű hasznos felszíni víz, valamint az adott klíma 
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ellenében az ásványi nyersanyagok azon erőforrásaink, amelyek jelentős 
bővülésére biztosan számíthatunk; mind az ismert és hasznosított, mind a még 
felderítetlen ásvány- és kőzetfajtákat, ill. hasznosítható tulajdonságokat és 
körülményeket illetően is. A hasznosított ásványi nyersanyagok fajtáinak és 
mennyiségének gyorsuló ütemű növekedése előre mutató történelmi tapasz-
talat. 

A geológiai viszonyok említést érdemlő, jellemző vonása, hogy elválaszt-
hatatlanul szoros kölcsönhatásban vannak a felszín alatti vízzel és a földfelszíni 
talajtakaróval. Szoros kapcsolat van a felszín litológiai felépítése, a talajvíz, 
valamint a talaj és a klimatikus viszonyok között is. A hatékonyabb mező-
gazdálkodás, a racionális településfejlesztés és az egyre nehezebb feladatok 
előtt álló vízgazdálkodás számára egyaránt nélkülözhetetlen ezeknek a kap-
csolatoknak az együttes tisztázása. 

Végül nyilvánvalóan hátrányos körülmény számunkra a társadalom 
nagyfokú tájékozatlansága a földkéreg erőforrásairól. Kincskereső csoda-
várás, de még inkább a történeti tudatban gyökerező ásványi nyersanyag sze-
génység egyhangú refrénje a jellemző. 

Lássuk ezek után a főirány eddig kialakult földtani kutatási tematikáját: 

I. ísi• ányvagyonunk és ásványvagyon-gazdálkodásunk átfogó földtani-gazdaság-
jöldtani értékelése 

Vezető párt- és állami szervek részére 5 évenkénti ismétlődéssel készülő 
tanulmányok 
1. Energiahordozó ásványi nyersanyagaink és geotermikus adottságaink 

átfogó értékelése 
1.1 Szénhidrogénvagyonunk 
1.2 Kőszénvagyonunk 
1.3 Uránércvagvonunk 
1.4 Geotermikus adottságaink 

2. Ércvagyonunk átfogó értékelése 
2.1 Bauxitvagyonunk 
2.2 Színesércvagyonunk (Cu, Pb, Zn) 
2.3 Vasércvagyonunk 
2.4 Mangánércvagyonunk 

3. Ásványbányászati nyersanyagaink átfogó értékelése 
4. Építőipari ásványi nyersanyagaink átfogó értékelése 
5. Felszín alatti vízfajtáink igénybevételének átfogó értékelése és az ivóvíz-

ellátás regionális földtani adottságainak alapvető törvényszerűségei 
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II. Országos jellegű földtani alapkutatás és szintézis 

Az erőforrás-kutatás elvi, módszertani és regionális földtani alapjait adó, 
a geológiai kutatás hatékonyságát kiemelkedő módon elősegítő alap-
szelvény jellegű vizsgálatok és új szemléletű, nagy gyakorlati jelentőségű 
tevékenységeket megalapozó tudományos szintézisek 
1. Kiemelkedő jelentőségű országos földtani szintézisek 
2. Országos földtani alapszelvény program 

I I I . Erőforrás-kutatás 

Új ásványi nyersanyag-lelőhelyek feltárását konkrétan megalapozó tudo-
mányos kidcskérdések, illetve az ásványi nyersanyag-kutatás hatékony-
ságát nagymértékben elősegítő elvi-módszertani kérdések; alapvető 
törvényszerűségek, földtani modellek, korszerű kutatási , vizsgálati és 
dokumentációs módszerek, prognózisok és program koncepciók 
1. Szénhidrogén-kutatás 

1.1 Szénhidrogén-földtani alapszelvények vizsgálata 
1.2 A szénhidrogén-kutatás földtani modelljének továbbfejlesztése 
1.3 A szénhidrogén-prognózis átfogó kritikai értékelése 

2. Kőszénkutatás 
2.1 Kőszénterületeink földtani-gazdaságföldtani szintézise 
2.2 Kőszénfajták szerinti prognózis 
2.3 Perspektívát tisztázó kutatások 

3. Uránérc-kutatás 
A liasadóanyag-kutatás genetikai és ősföldrajzi alapjai Magyarországon 

4. Bauxitkutatás 
4.1 A bauxitkutatás tudományos alapjainak fejlesztése (a bauxit 

keletkezési, elterjedési és teleptani törvényszerűségeinek kutatása) 
4.2 A bauxit-prognózis fejlesztése 
4.3 A bauxitkutatás és a kutatás értékelési rendszerének korszerűsítése 
4.4 Perspektívát tisztázó bauxitkutatás 

5. Színesérc-kutatás 
5.1 Korszerű nagyszerkezeti és genetikai (teleptani) szempontok figye-

lembevétele, líj metallokémiai modellek kidolgozása 
5.2 Perspektívát tisztázó színesérc-kutatás 

6. Yasérckutatás 
Perspektívát tisztázó vasérckutatás 

7. Hidrogeológiai kutatás 
Nagyvárosok és egyes régiók távlati ivóvíz-ellátásának földtani meg-
alapozása 
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IV. Regionális komplex természeti erőforrás-kutatás, ill. értékelés Jöldtani feladatai 

Természeti és gazdasági körzetek természeti erőforrásainak feltárását és 
hasznosítását, a regionális ipartelepítést és területfejlesztést megalapozó 
kulcsfontosságú vizsgálatok és szintézisek 
1. A Dunántúli-középhegység 
2. Észak-Magyarország 
3. Alföld 
4. Kisalföld 

A földtani kutatások bázisintézete a Magyar Állami Földtani Intézet . 
Fontos szerepet szánunk egyes ipari és egyetemi kutatóhelyeknek. 

Haladéktalanul meg kell kezdeni a kutatási programok véglegesítését , 
a témafelelősök kijelölését. Felelős, magas színvonalú zsűrizést és érdemi 
tudományos viták megszervezését tervezzük. 

Kérem a földtani kutatás szakembereit, aktívan működjenek közre 
a kutatási tematika kikristályosításában, mindenekelőtt annak sikeres meg-
valósításában, a magas színvonalú tudományos viták és értékelés kibonta-
koztatásában. 

A Római Klub drámai képet festett az emberiség fejlődésének szinte 
legyúrhetetlen akadályairól. A természeti erőforrások átfogó tudományos 
vizsgálata, feltárásuk és hasznosításuk intenzív és gazdaságilag hatékony 
megvalósításának tudományos megalapozása az emberiség és hazánk fejlő-
désének mérhetetlen tartalékait hivatottak feltárni. 
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