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A VI. ötéves terv során a földtani kutatási stratégia új elemeként fokozott 
szerephez jut a földtudományi alapkutatás és a földtani előkutatás. 

A kutatások szükségességét a földtani természeti erőforrások feltárásában 
alapvetően 3 tényező indokolja: 

— határozott igényként merül fel a nyersanyagellátás hazai erőforrá-
sokból történő középtávon és távlatban egyenletesen növekvő mennyi-
ségű — kielégítése, valamint a gazdaságpolitikai döntések tudományos meg-
alapozása; 

e kutatási fázisok alapozzák ineg a VII . ötéves terv konkrét nyers-
anyagkutatási terveit és feltehetően a VIII . ötéves terv nyersanyagtermelési 
előirányzatait; 

mivel a IV. és V. ötéves terv kiemelkedő nyersanyagkutatási eredmé-
nyei folytán a tervidőszak termelési előirányzatainak teljesítéséhez szükséges 
ásványi nyersanyagkészletek jórészt ismertek, illetve főleg csak részletes 
(termeléselőkészítő) kutatásuk tárgyidőszaki végrehajtása a feladat, megnyílt 
a lehetősége a nagyobb áttekintésű, nagyobb távú kutatási rendszer tovább-
fejlesztésének. 

A szaktudományi és kutatáspolitikai indokok közül a teljesség igénye 
nélkül emelem ki: jelentős nyersanyagtalálatok valószínűségéhez nélkülözhe-
tetlen űj földtani modellek, kutatási hipotézisek felállítása, alapvetően új 
földtani törvényszerűségek felismerése, tágabb értelemben véve az ország 
földtani ismeretességi helyzetének jelentős javítása; említem továbbá azt 
a tényt, hogy tervidőszakban a jelenlegi átlagos kutatási mélység jelentős 
túllépése, a fedett-rejtett típusú ásványi nyersanyagtelepek részarányának 
növekedése és új nyersanyagfajták iránti igény megjelenése várható. 

A kérdés hangsúlyos felvetése azért időszerű, mert az elmúlt 20 év során 
az akkori ismeretességi szintre felépített kutatási koncepciók lehetőségeit 
nagyrészt kimerítettük; a felgyülemlett ismeretanyag tömege minőségileg űj 
szintéziseket és ezekre épülő továbbfejlesztett kutatási módszereket, eszkö-
zöket és célkitűzéseket igényel; ezeknek a kutatási fázisoknak a végrehajtása 
pedig időigényes (8—10 év). A földtani alapkutatás (a GKL-en kívüli akadé-
miai intézmény hiányában) Magyarországon jelenleg nem kellő volumenű, 
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bár szaktudományunk fejlettsége, múltja és feladataink összetett volta ezt 
indokolná. 

A földtani alap- és előkutatás célkitűzése egyaránt az ország természeti 
erőforrásainak, ásványi nyersanyagainak kutatása és feltárása; az ország víz-
földtani, építésföldtani, agrogeológiai, környezeti adottságainak hatékony fel-
használása a társadalmi tevékenység minden területén; a távlati ipari-, bányá-
szati" és településfejlesztési tervek földtudományi megalapozása. 

A kutatási fázisok egymásra épülésén és sorrendjén kívül a földtani alap-
kutatást és a földtani előkutatást a kutatási célok és feladatok meghatározása, 
az eltérő koordinációs és kooperációs feladatok különítik el egymástól . 

A földtani alapkutatás célja az általános természeti törvények és törvény-
szerűségek földtani alkalmazása; új földtani összefüggések, nyersanyagképző-
dési-felhalmozódási-települési törvényszerűségek felismerése, a Föld és a szilárd 
kéreg anyagainak, szerkezetének, folyamatainak megismerése. Feladata 
mindezeknek az ország területére történő adaptálása, a különböző kutatási 
fázisokból származó ismeretanyag alaptudományi szintre történő vissza-
csatolása, országos szintézisek és szerkezeti modellek megalkotása, nyers-
anyagok képződési lehetőségeinek feltárása, a földtani szabványosítás etalon-
jainak kidolgozása (földtani alapszelvény program), és a tudományos integráció 
biztosítása. 

A földtani előkutatás célja a földtani lehetőségek valóra vál tása , a haszno-
sítható nyersanyagok találata, a természeti erőforrások adott régióban történő 
felkutatása, lokalizálása. 

Feladata az ország földtani ismeretességének magasabb szintre emelése, 
a földtani tájegységek rendszeres, átfogó és komplex kutatása, á svány i nyers-
anyagprognózisok és kutatási programok készítése, a kutatási módszerek és 
műszerek fejlesztése. 

A VI. ötéves tervidőszak földtani alapkutatási feladatai 

Tervidőszakban el kell készíteni Magyarország új földtani szintézisét 
kialakítva hegységeink és medencéink új fejlődéstörténeti és szerkezetfejlődés1 

modelljeit, különös tekintettel a lemeztektonikai rendszer hazai kiértékelésére' 
takaró szerkezetek kimutatására, a mélymedencék szénhidrogén-kutatási 
perspektíváira és az ország metallogéniai modelljére. 

Folytatjuk a szabványosított földtani alapszelvények vizsgálatát , fej-
leszteni kívánjuk az aktuálgeológiai kutatásokat és megkezdjük a nagy 
mélységű földtani-geofizikai kutatások tudományos megalapozását , előkészí-
tését. E témakörök kutatási eredményeit szakaszolt döntések során a követ-
kező kutatási fázisok rugalmas kialakításánál már tervidőszakban hasznosítani 
kívánjuk. 
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A tervidőszak földtani előkutatási feladatai sorából kiemelt fontosságúak: 
a regionális komplex földtani kutatások végrehajtása (befejezzük 

az Alföld átfogó földtani vizsgálatát; folytatjuk és továbbfejlesztjük a Magyar 
Középhegység rangsorolt fontosságú területeinek földtani felvételét, meg-
kezdjük a Kisalföld átfogó és sokoldalú kutatását. Megszerkesztjük Magyar-
ország 500 E földtani atlasz-sorozatát); 

— az országos ásványi nyersanyag-prognózisok elkészítése (tovább-
fejlesztjük az országos szénhidrogén és kőszénprognózisokat, elkészítjük és 
kiadjuk a bauxit, a színesércek, a vízkészletek, építőanyagok, vegyesásványi 
anyagok országos és tájegységi prognózisát; megkezdjük az építésföldtani, 
területfejlesztési prognózisok összeállítását); 

a földtani kutatás hatékonyságának növelése (földtani anyagvizsgálati, 
kőzetfizikai, geofizikai, agrogeológiai, geokémiai vizsgálati és kiértékelő mód-
szerek, műszerek és rendszerek fejlesztése automatizálás, számítógépesítés 
útján; dokumentáció és kiadás korszerűsítése; gazdaságföldtani értékelés 
javítása). 

A földtani alap- és előkutatási feladatok végrehajtása a későbbi kutatási 
fázisokhoz szükséges döntések előkészítését szolgálja. A tudomány eredmé-
nyeinek gyakorlati hasznosítása is jórészt e kutatási fázisok végrehajtása során 
realizálódik. E kutatási fázisok végrehajtása szolgál alapul az „Ország termé-
szeti erőforrásainak átfogó tudományos vizsgálata" c. országos kutatási 
főirány földtani feladatainak megoldásához. 

A feladatok végrehajtása jelenleg jórészt a K F H kutatóintézeteinek 
irányításával történik, szoros kooperációban az iparágak földtani kutató-
szervezeteivel, az akadémiai és egyetemi kutatóhelyek bevonásával. Jelenleg 
csak a MAFI 42 partner intézettel, tanszékkel, vállalattal tart már kooperációs 
kapcsolatot. 

Engedjék meg, hogy előzőkben tézisszerúen összefoglalt célkitűzések, 
feladatok indokoltságát néhány példával támasszam alá. 

A példákat öt indok köré csoportosítottam: 
Először: a földtani ismeretességi helyzet általában, másodszor: a közel-

múlt űj nagy „felfedezései", harmadszor: a közelmúltban elkövetett v a g y 
ismertté vált primitív hibák, negyedszer: jelenlegi ismereteink szerinti, vagy 
a jövőben megjelenő új igények és ötödször: gazdaságossági indokok. 

ad. 1. A földtani ismeretességi helyzet országunk területén erősen eltérő akár 
nagy egységekben gondolkodunk (hegyvidéki és medenceterületeink), 
akár egy-egy kutatási terület v a g y üzemi terület léptékét vesszük 
figyelembe. A felszín mintegy 50%-ának (46 000 km2-nek) földtani 
ismeretessége (mivel ott már rendelkezésünkre állnak az utóbbi 25 
évben felvett korszerű, IV. generációs térképek) jónak mondható. 
A másik 50% jelentős részén csak II . generációs földtani térképünk van, 
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ami kb. a húszas-harmincas évek végének felvételi helyzetét tükrözi. 
Még rosszabb a helyzet a felszín alatti ismeretességi képben, ha az átla-
gosan 40 m-nél vastagabb, maximálisan 700 m vastag negyedidőszaki 
lepelképződmények, a terület mintegy 85%-át lefedő pliocén-pannon 
fedőhegység és annak több száz méteres vastagságát is f igyelembe 
vesszük. 
A szilárd ásványi nyersanyagkutatásban még a legintenzívebb hasadó-
anyag-, feketekőszén-kutatás és legutóbb a recski érckutatás is átla-
gosan 1000—1200 m-ig, a bauxitkutatás 400 — 500 m-ig, a l ignitkutatás 
150 — 200 m-ig tárta, ill. tárja fel képződményeinket. 
Anélkül, hogy a sort folytatnám, úgy érzem indokolt az egyes nyers-
anyagok bányászati alsó határának szintjéig (vagy pontosabban az 
ezredforduló körüli prognosztizálható bányászati mélység alsó hatá-
ráig) e „szelet" megkutatása legalább a földtani előkutatás szintjén. 
Ugyanez vonatkozik a hegységperemeinken és néhol szerkezeti egysé-
geink között elhelyezkedő, általam „pannon self"-nek nevezett terü-
letek intenzív kutatására, ahol a neogén képződmények vastagsága nem 
haladja meg általában a 300—400 métert. (Általában 700 méter mély-
séghatárig célszerű ezt elvégezni.) 
Ez előbbi kutatások szükségességét egyszerű példával bizonyítom: 
A Ny-i Mátra esetében a gyöngyösoroszi vágatok alatt még mintegy 
800 méter vas tag perspektivikus, ismeretlen szelet van, ismeretlen fekü-
viszonyokkal, szerkezeti felépítéssel. 
\ a g y : az intenzíven kutatott Mecsek körzetében több mint 100 évnek 
kellett eltelnie, hogy a mindössze 82 méter pannonnal fedett konti-
nentális kifejlődésű antracitos karbon jelenlétét az 1960-as években 
bizonyítani lehessen — először Magyarországon. De szintén meggyőző 
adat lehet: a hegység bányászati , ún. „agyonkutatott" területén 300 
métert sem elérő vastagságú miocén alatt csak az elmúlt ötéves terv 
során vált ismertté a Máza D-i terület, amelynek készlete önök előtt 
ismert. Folytathatnám a sort a borsodi alsó telepek megismerésével, 
a felszínközeli l ignitvagyonokkal stb., az iharkúti bauxitot pedig 
egyenesen „a disznó túrta ki" a Magyar Televízió híradása szerint. 
Az ország ún. medenceterületeinek földtani ismeretessége is néhány 
tekintetben kívánnivalót hagy maga után: a makói árkot csak 5200 m 
mélységig tárta fel egy fúrás és csak a pannont; a D-Cserháti paleogén 
medencében: 2000 km2-en egy fúrás sem harántolta a paleogént és 
egy sem érte el az alaphegységet; a szatmári árok 2000 métert meghaladó 
vastagságú vulkánitjának még a harmadidőszaki üledékes aljzata is 
ismeretlen, nem beszélve az idősebb alaphegységről. 
Ismerjük-e tehát az ún. „neogén medence" tulajdonképpeni árokszer-
kezetét, a legmobilisabb zónák fölött kialakult legnagyobb üledék-
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vastagságokat; az árokkitöltő formációkat, azok szerkezetét, és aljzatuk 
szerkezetét? Nem aktuális kérdése-e ina is alaphegység részleteinknek 
az autochtonia vagy allochtonia; a tiszántúli takaros áttolódások léte 
vagy hiánya? Nein óhajtok e kérdések vulgáris nyersanyag-prognosz-
tikai kapcsolatára kitérni, de egy példát engedjenek meg: hazai viszo-
nyaink között a litológiai szénhidrogéncsapdák és teleptípusok jelen-
tősége közismert. Kiváló fiatal kollégám LELKES GY. érdekes tanul-
mányt állított össze a zátonyok vagy zátony jellegű földtani testek 
hazai vizsgálatáról. A hazai szakirodalom 12 ezer áttanulmányozott 
cikke összesen 1 — 2% olyant tartalmaz, mely legalább névben említi 
e képződményeket. Ismeretességükhöz, az ehhez kapcsolódó alap- és 
előkutatási feladatokhoz, ezek után nem szükséges további kommen-
tárt fűzni. 

ad. 2 . Az élet is igazolja, mi magunk is mondjuk — a nagy „felfedezések" 
kora lejárt. Mégis, f igyelemre méltó eredményekre jutnánk, ha mód-
szeresen kiértékelnénk: szaktudományunk egy-egy új megfigyelése 
— ha tetszik „felfedezése" mennyivel járul hozzá (a földtani ismere-
tességen túlmenően) milliárdokban mérhető eredményű nyersanyag-
találatokhoz. A teljesség igénye nélkül válogatva a közelmúlt kiemelkedő 
jelentőségű „felfedezései" közül: a recski ércesedés teleptani és mélységi 
elhelyezkedési modellje rendkívüli méretű készletek feltárásához veze-
tett; a korábban triász alaphegységnek minősített mészkő és dolomit-
breccsa alatti bauxitszint egyszeri fúrásos harántolása is jelentős terü-
letek bauxitperspektíváit helyezte új megvilágításba; a triász időszaki, 
az újpaleozóos alaphegység, sőt újabban már a proterozóos kristályos 
alaphegység szénhidrogén-indikációi és telepei nem alapvető fel isme-
rések-e szénhidrogénkutatásunk jövője szempontjából? Ha Magyar-
ország állítólag „túlkutatott" területein felszínen vagy felszínközeiben 
lehet még terméskén-indikációt, olajpalatelepeket és vegyesásványi 
nyersanyagok egész sorát felfedezni az 70-es években, indokolt-e az első 
szűrést biztosító földtani alap- és előkutatást megfelelő arányban 
továbbfejleszteni ? 

ad. 3. A földtani alap- és előkutatás indokoltságát a kutatás természetrajza, 
a szakaszolás iránti igény; az eredmények kidolgozása és kiértékelése 
önmagában is indokolná. Bármely kutatási fázis kihagyása, vélt pótlása 

ha nem is teljes eredménytelenséghez - , de legalábbis jelentős költség-
növeléshez vezet . Néhány példa alapvetően megerősítette meggyőződé-
sünket, hogy kellő földtani ismeretesség hiányában; tisztázatlan alap-
kérdésekkel, összefüggésekkel terhelten, ismeretlen szerkezeti helyzetre 
telepített felderítő vagy egyél) fázisú programok, akár kisebb cél-
programok is a menetközi korrekciók sokaságát igénylik; idő- és költség-
többletet okoznak. Kutatáspolitikai kihatásaik tűlkutatásban, a költ-
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ségek nem legaktuálisabb időben történő felmerülésében, a kutatás 
módszerek szakszerűtlen bevetésében mutatkoznak, — a szellemi 
ráfordítások holt tőkéjének indokolatlan növelését nem is említve. Önkri-
tikusan, saját portánk előtt söpörve az ún. Darnó-program azóta 
már korrigált problémáit; a szintézis nélkül maradt soproni, velencei 
kutatásokat, a DCM nyersanyagbázisát, az líj M3-as út vadonatúj 
suvadásait és a még legutóbbi időkben is sorra telepített felszíni szeny-
nyezőforrásokat, 800-nál több község ivóvízellátatlanságát tekintem 
negatív példának. 

ad. 4. Negyedik indokcsoportként engedjék meg, hogy a tényleges igényeket 
soroljam fel. A ma már országosan ismert, konkrét tervelőirányzatokban 
rögzített nyersanyagigények (de még kevésbé a VII . ötéves tervi elő-
irányzatok) a ma még alkalmazott módon nehezen vagy egyáltalán nem 
lesznek biztosíthatók. A rétegtani, litológiai szinthez kötött szén-
hidrogének; az egyre gyakoribb fedett-rejtett különböző ércek; az egyre 
magasabb minőségi követelményeket támasztó (legnagyobb tömegű) 
építőanyag-ipari nyersanyagok új teleptani típusainak, vagy ismert 
teleptani t ípusok új Ülőhelyeinek felkutatása csak az összes alap- és 
előkutatási adat birtokában, kiérlelt munkahipotézisek, kutatási kon-
cepciók, alaposan átgondolt elasztikus kutatási programok alapján, 
új módszerek és eszközök bevezetésével lehetséges ma már. Szükséges 
egy közhelyszerű igény megemlítése is: a VI. ötéves tervben évente 
400 km összterjedelmű fúrási tevékenység által szolgáltatott milliárd-
nyi adat alapkutatási szintű és értékű kiértékelését sem hagyhatjuk ki 
ezen igénycsokorból. De ezen túlmenően: egyre határozottabban kör-
vonalazódnak a mezőgazdaság, a vízfeltárás, a távlati területrendezés 
és fejlesztés, a környezetgazdálkodás (ezen belül néha a környezet-
védelem és természetvédelem) igényei a földtani tudomány hasznosí-
tására. 

Végül, de nem utolsósorban: az igények sorát szakmánk belső fejlődé-
séből adódó feladatok sorával is kiegészíthetjük — és ezek, a szubjek-
tivizmus vádját is vállalva mondhatom legalább olyan jelentősé-
gűek, mint előzőek: talán elég, ha a minden területre kiható lemez-
tektonikai forradalom hazai konzekvenciáit egyetlen célban sűrítem: 
a hazai tektonikai iskola feltámasztásában, módszerré reaktiválásában. 
Ehhez kapcsolódik a prognózis-módszertan által megkövetelt paleo-
környezeti ,paleogeológiai,paleotektonikai és paleoklimatológiai rekonst-
rukciók igénye és mindaz, ami ezt lehetővé teszi (a paleomágneses, 
a korszerű szerves- és izotóp geokémiai módszerek, általában az összes 
anyagvizsgálati módszer kiértékelő rendszereinek revíziója és alapvető 
továbbfejlesztése). 
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ad. 5. Talán furcsának tűnik, de utolsó érvként e kutatások olcsóságát eme-
lem ki. 
A földtani alap- és előkutatás a kutatási ráfordítások csekély részét: 
a VI. ötéves terv előirányzatai szerint még 10%-át sem teszi ki. Kevesebb 
mint az országosan elfogadott 10%-os tervezési költség. 
A MÁFI feladatai között ez természetesen magasabb arányban, 14%-kal 
jelenik meg. 

Ahogy láthatjuk, feladataink soránál talán csak problémáink sokasága 
nagyobb. Rendezőelvként a lehetséges megoldásokat bevetési sorrendben végig-
gondolva, szeretném leegyszerűsítve a földtani alap- és előkutatási felada-
tokat a Magyar Állami Földtani Intézet lehetőségei körében, és az előttünk 
álló VI. ötéves terv időszakára vonatkoztatva áttekinteni. 

Meggyőződésem, hogy csak szervezőmunkával is sokat lendíthetünk előre 
a főirány kiemelt feladatainak végrehajtásán. Alapvető tényként tudomásul 
kell vennünk: 
— anyagi lehetőségeink nem bővülnek tárgyidőszakban, 
— az extenzív fejlesztés lehetőségei kizártak, 
— a téma a teljes földtani szakma aktív bekapcsolását igényli. 

Kérem fogadják el azt a törekvésünket, hogy a Földtani Intézet végezze 
bázisintézményként a feladatok koordinálását; alakítsuk ki együttes erővel 
a profil- és feladatmegosztást; törekedjünk adott lehetőségeink céltudatos fel-
használására, hazai és nemzetközi kapcsolataink célirányos fejlesztésére. 

Meggyőződésem, hogy a főirányhoz illeszkedő, központilag jóváhagyott 
és finanszírozott kutatási programok alapján, több éves kutatási szerződésekben 
rögzített módon, a fejlesztési koncepciók kialakításával, a kutatási eredmények 
kiadásának meggyorsításával Intézetünk eleget tud tenni minden szinten a 
felmerülő igényeknek, művelni és koordinálni tudja a földtani alap- és előku-
tatási feladatokat a kiemelt célok érdekében: a születendő eredmények világra 
segítése, az ország földtani ismeretességének magasabb szintre emelése és 
további hasznosítható ásványi nyersanyagok feltárása érdekében fogja erőit 
koncentrálni. Meggyőződésem, hogy e munka során fel kell használnunk 
mindazon lehetőségeinket, amelyek akadémiai, társulati, társadalmi szerve-
zeteinkhői és szervezettségünkből adódnak; ki kell aknáznunk továbbá az 
„Ország természeti erőforrásainak átfogó vizsgálata" c. országos rangra emelt 
főirány nyújtotta előnyöket is. Az intézet természetesen erői megfeszítésével 
segíteni fogja ezeknek a feladatoknak a végrehajtását. 
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