
Beszámoló a Magyar Állami FöídtanHmézeq
HU 9305-03-01/1214 számú TDQM PHARE pú 
lyázatról, LEICA DM-RX típusú spektro mi kJ 
rofotométeres mikroszkóp beszerzéséro ll!

Életünk és környezetünk meghatározó összetevője a 
szerves anyag. Az üledékekben sokmillió évvel ezelőtt fel
halmozódott szerves anyagból képződött a kőolaj, melyből 
járműveink üzemanyaga készül, a földgáz, mellyel lakásun
kat fűtjük és a kőszén, mellyel villamos áramot állítunk elő. 
E hasznos nyersanyagok lehetnek azonban felszíni és fel
szín alatti környezetünket szennyező, egészségre káros 
szennyezőanyagok is. Ezek szakszerű és olcsó vizsgálatára is 
lehetőség nyílik most a Magyar Állami Földtani Intézetben.

Szén- és szerves kőzettani vizsgálatok a hatvanas évek 
óta folynak intézetünkben. A szénkőzettani vizsgálatok 
alapja az, hogy a kőszenek szerves alkotóinak fényvisz- 
szaverő - képessége a minőséggel egyenes arányban nő. 
Ennek ismeretében a nagy költséggel járó hosszadalmas 
kémiai elemzések és mérések kiválthatók, vagy kiegé- 
szíthetők e fizikai jellemzők változását mérő gyors mód
szerrel.

A Bányászati Kutató Intézet megszűnése után a Magyar 
Állami Földtani Intézet vállalta át a bányák és iparvállalatok 
ilyen jellegű vizsgálatait. A minőségellenőrzési és kutatási 
feladatok ellátásához az intézet laboratóriuma, mint az 
OTKA 5. sz. Műszerközpont gesztor intézete is csatlako
zott. A nemzetközi szabványok által előírt szénkőzettani 
mérésekhez a korábban használt technika már nem volt 
elegendő. A TDQM-PHARE pályázat támogatásával a MÁFI 
új mérési rendszert vásárolt. A 184.000,-ECU értékű 
PHARE projekt célja fosszilis energia hasznosításával mű
ködő erőművek kőszeneinek minőségi vizsgálata, vas és 
acélipari felhasználók részére kokszolhatósági paraméte
rek megadása, vitrinitreflexió mérés az olajipar számára, 
szénhidrogén szennyezések vizsgálata és más környezet- 
védelmi, alapkutatási feladatok ellátása. Ennek keretében 
szerezte be a MÁFI 1996-ban az új DM-RX MPV-SP típusú

Leica mikrofotométeres mikroszkópot, mely a legmoder
nebb és legmagasabb technikai színvonalat képviseli nap
jainkban. Az új műszert 1996 november 15-én helyeztük 
üzembe. A mérési rendszer két részből áll. Alapját egy DM- 
RX típusú polarizációs kutatómikroszkóp szolgáltatja. Erre 
épül a minőségellenőrzést kiszolgáló mérőrendszer, mely 
a kőszenek reflexiós tulajdonságait határozza meg. Az erő
művek és iparvállalatok már jelezték e szolgáltatások iránti 
igényüket.

A minőségellenőrzés feladatai mellett a MÁFI, mint 
kutatóintézet e mérési rendszer segítségével a szén és szer
ves kőzettani elemzéseken túl érc-, ásvány- és talaj-kőzet
tani vizsgálatokat is végez. A mérési eredményeket az alap
kutatásban, — őskörnyezet-, tektonika-, diagenezis —, 
valamint a kőolaj, földgáz és kőszén kutatással, környezet
védelmi problémák megoldásával foglalkozó geológusok 
használják fel.

H á m o m é  dr. Vidó M ária  
(M agyar Á llam i Földtani In téze t)

A Magyar Geofizikusok Egyesületéne
26. vändomyüJcseflBHIlBM^

Szeptember 10-én és 1 1 -én tartotta ezévi vándorgyű
lését a Magyar G eofizikusok Egyesülete Sopronban, a 
Széchenyi-palotában. A színhely kiválasztásában szerepet 
játszott az is; hogy a Magyar Tudományos Akadémia Geo
déziai és Geofizikai Kutató Intézete idén ünnepli fennál
lásának 25. évfordulóját. A vándorgyűlésen elhangzott és a 
Magyar Geofizikában is publikált történeti áttekintés a 
múltról adott számot, az Intézetben rendezett poszter
kiállításon pedig megismerkedhettek az érdeklődők az ott 
dolgozók legfontosabb eredményeivel.

Egy másik évfordulóról is megemlékeztünk, mégpedig 
arról, hogy Magyarországon hatvan éve keresnek tudato
san szénhidrogéneket. Ez a két témakör -az MTA GGKI-ben 
végzett elméleti munka és a nagyon is gyakorlati olaj és 
gázkutatás- önmagában is elég lett volna a kétnapos prog
ram kitöltésére, a 28 szóbeli és hét poszter előadáson azon
ban másról is szó esett. A száz főt is meghaladó hallga
tóságot a “Szénhidrogén kutatás Sába királynője fö ld jén’’ 
címmel, autentikus társszerző -Ahmed Amran- által jól be
mutatott és érdekes ismeretanyag indította arra, hogy nagy 
fölénnyel ezt találják a legjobb szóbeli előadásnak. A MÓL 
Rt. néhány éve megszervezett külföldi kutatási üzem
ágában dolgozók ezen felül az Arab Tábláról, Katarról és 
Szíriáról beszéltek, jelezve ezzel érdeklődésük fő irányát. A 
GES Kft. és az MGSz is külföldi kutatásokról számolt be, 
igazolva az, hogy a magyar geofizikusok változatlanul jelen 
vannak a nemzetközi porondon.

A poszter előadásoknak több mint felében és a szóbe
liek egyharmadában voltak kollegáim szerzők vagy társ
szerzők. A kutatóintézeti hagyományoknak megfelelően 
igen széles volt a témák spektruma, a gáztartalmú rétegek 
közvetlen kimutatásától a légi geofizikán és a Tisza-egység 
megszűntének bejelentésén át az új magyarországi gravi
tációs alaphálózatig.

A vándorgyűlést követő terepbejárást idén helyesebb 
lett volna “terephajózásnak” nevezni, hiszen szakavatott 
vezetéssel ismerkedhettek meg a résztvevők a Fertő-tóval.

Verő László
(M agyar Á llam i Eötvös Loránd  G eofizika i In téze t)
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А  Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) és az 

Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány (ELGA) az Intézet névadójának 
tiszteletére 1997. április 9-én emlékérmet alapított PRO GEOPHYSICA 
megnevezéssel a geofizika tudomány, és ezen belül is elsősorban az 
ELGI érdekében kifejtett kimagasló és odaadó tevékenység elismeré
sére, hangzik az emlékérem Alapszabályának első pontja. Az emlékérem 
minden évben kiadható, de csak az kaphatja meg, és csak egyszer, aki az 
ELGI-ben legalább húsz évet dolgozott.

A PRO GEOPHYSICA emlékérem tulajdonosai az ELGI örökös 
munkatársai lesznek és nyugállományba vonulásuktól függetlenül ré
szesülnek mindazokban az előnyökben, amelyeket a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet nyújt munkatársainak. Az emlékér
met és az erről szóló okiratot az alapítók képviselői - dr. Bodoky Tamás 
az ELGI igazgatója és Szabó Zoltán az ELGA Kuratóriumának elnöke - 
október 10-én az Intézet dolgozóinak jelenlétében adták át.

A PRO GEOPHYSICA emlékérem átadásánál jelen volt: dr. Farkas 
István a Magyar Geológiai Szolgálat főigazgatója és Brezsnyánszky 
Károly a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója.

Az első alkalom
mal kitüntetettek: 
dr. Ádám Oszkár a 
műszaki tudomány 
kandidátusa, 
dr. Baráth István a 
műszaki tudomány 
kandidátusa, 
dr. Müller Pál a 
földtudom ány kan
didátusa,
dr. Pozsgay Károly a m űszaki tudomány doktora, Sédy Lóránt, 
dr. Szabadváry László, Szalay István.

dr. Baráth István  
(M agyar Állam i Eötvös Loránd G eofizikai In téze t)

HÍREK Röviden.......

A MÁJFI-ban nyolcadik alkalommal került sor 
o k tó b er 16-17-én a “Térin form atika  a környe
ze tü n kér t"  rendezvényére. A földtan tudomány
ágának területén is rendkívüli mértékben megnö
vekedett a digitálisan feldolgozott adatok megjele
nítésének, más tudományterületekkel történő ösz- 
szevethetóségének, az adatok együttes értékelésé
nek az igénye. Mindez megkövetelte a digitális adat- 
állományok létrehozását, szükségessé teszi azok 
gyors összevethetőségét, továbbítását, a legújabb 
technológiák felhasználásával. Az információáram
lás legkiterjedtebb hálózati rendszere az Internet. 
Az idei rendezvény speciális témája térképeknek az 
Interneten történő publikálása és az erre szolgáló 
alkalmazások bemutatása volt, melyen felvonultak 
többek között az Integraph, HSRI és Maplnfo hazai 
forgalmazói, valamint az ELTE és KTM szakemberei. 
Az első napon előadások, a második napon szoftver 
bemutatók zajlottak, melyek a földtudományi hasz
nosítás különböző vetületeivel, a kivitelezés mód
szereivel foglalkoztak, gyakorlati tapasztalat szerzé
se és “nem csupán hálózati" kapcsolattartás közben.

v- # Щ
А IV. M etró vonal kiegészítő mérnökgeológiai 

szakvéleményezésére és újabb fúrások, vizsgálatok 
készítésére a Budapest Főváros Önkormányzata ál
tal kiírt közbeszerzési pályázatot a DBR konzorcium 
nyerte el. A konzorcium tagjai a GEOVIL Kft., mint 
a konzorcium gesztora, a M agyar Állami Földtani 
In tézet és a KÉV-METRÓ Kft.

A tervezett metró vonal földtani, hidrogeológiai, 
mérnökgeológiai, kőzetmechanikai célú vizsgála
tok és fúrások alapján kell a nyertes konzorciumnak 
összefoglaló mérnökgeológiai szakvéleményt és 
építéstechnológiai javaslatot adnia. A magfúrások 
során a hazai geotechnikai, mérnökgeológiai gya
korlatban újszerűnek mondható, legmodernebb au
tomata, háromfalú Mazier és a GEOBOR S típusú 
Wire Line magcsöveket alkalmazzák, GSP polimer, 
környezetbarát iszaptechnológiával. A helyszíni és 
laboratóriumi vizsgálatok október elején megkez
dődtek és előreláthatólag 1998. január közepéig tar
tanak.

$

Az ausztrá l Rhodes Mining NL bányavállalat tu
lajdonában levő E narg it KFT 1997 szeptemberé
ben benyújtotta a Lahóca aranyérc előfordulás kuta
tási zárójelentését. Ezzel sikerrel lezárult az új bá
nyatörvény életbelépése után elsőként befejező
dött nagy volumenű földtani érckutatás. A lezárult 
kutatás nem jelenti a földtani munka végét, a követ
kező lépés a bányatelek jog aktualizálása, valamint a . 
részletező és termelés-előkészítő kutatások elvég
zése. A Lahócán az ellenőrző készletszámítás meg
erősítette a korábbi becslések adatait, a területen 
0,5 g/t Au szint fölött 34,5 millió tonna, 1,4 g/t minő
ségű aranyércet találtak a kutatók. Ennek a földtani 
ásványvagyonnak kb. fele termelhető ki a mai ár és 
költségviszonyok között. A területen mintegy 
11,000 folyóméter fúrás mélyült, kb 8,000 minta 
elemzésére került sor. A kutatás kb 6 millió USD-be 
került.

ií- Ü #
A M agyar A datbázisforgalm azók VII. K on

fe renc iá ján  november 3-án a GIS szekcióban nyitó 
előadást tartott Kardeván Péter, Róth László (MÁFI) 
és Tóth Álmos (MGSz) "Országos Térinformatikai 
Adatház Koncepció” címmel.

in in
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HÍREK Röviden.

1997. szep tem ber 7. és 10. 
között az AAPG (Amerikai 
Kóolajgeológusok Egyesülete) 
Bécsben rendezte évi nemzet
közi kongresszusát.

A kongresszus jelmondata: 
“A Kelet találkozik a Nyugattal’ 
azt a törekvést tükrözte, hogy a 
globalizált nyugatot megismer
tessék az “új demokráciák” és a 

fejlődő országok kőolajkutatási és kőolajkitermelési 
lehetőségeivel. A kongresszus keretében 376 elő
adás (szóbeli és poszter) hangzott el. A műszerkiál
lításon kívül a "Nemzetek Pavilonjában” 30 ország 
mutatta be nemzeti kőolajiparát, elsősorban a kon
cessziós lehetőségeket. Az MGSz, az ELGI és a MÁF1 
közös kiállításon mutatta be 1997-ben elkészült 
kőolajpotenciálfelmérés eredményeit.

A “nemzetközi kőolajkutató honlap-adatbázis
ban” betöltöttük Magyarország szénhidrogén
adatait és koncessziós lehetőségeit.

Megtalálható az alábbi címen: 
www.petroleumX.com/aapg/aapg top.asp

Hí H,í i í

OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

A 4/1997.(111.5.) IKIM-KTM-KHVM együttes 
rendelet 1. mellékletében rögzítettek szerint a 
Magyar Geológiai Szolgálat részére szolgáltatandó 
földtani kutatási adatokra vonatkozóan az éves 
adatszolgáltatás te ljes ítésének  határide je : 
jan u á r 31., 111. fe b ru á r  28.

* i>
A Magyar G eológiai Szolgálatról szóló 

132/1993. (1X 29 ) Kormányrendelet 6. (1) bekez
dés értelmében a fö ld tan i k u ta tást a megkezdése 
előtt legalább 30 nappal a Magyar Geológiai Szolgá
latnak be kell je len ten i.

V - V - V-

Az Országos Fö ld tan i és G eofizikái A dattár 
által teljesített adatközléssel kapcso latos té r íté 
s id íjak  1998. január 1-jétől változnak. Az érvényes 
díjak az adatszolgáltató egységeknél megtekinthe
tők, vagy azokról telefonon /  írásban tájékoztatás 
kérhető.

H,í H,i

A Magyar G eológiai Szolgálat és In tézetei
1997. évi munkájáról nyilvános, sajtótájékoztatóval 
egybekötött beszámoló ülést tart 1998. feb ru á r 24- 
én  a Magyar Állami Földtani Intézet Dísztermében.

Ф
A Magyar Fö ldtani T ársulat 150 éves 

fennállásának ünnepi közgyűlését 1998. m árcius 
18-án /szerdán/ 10 ó ra i kezdettel tarja a Magyar 
Állami Földtani Intézet Dísztermében.

# ki Ф
A Magyar G eofizikusok Egyesületének köz

gyűlése 1998. április 3-án lesz.

A VIII. Országos Környezetvétlelmi Információs
Konferenci

A  Környezetvédelmi Információs Klub (KVIK) immár harmadik 
alkalommal a Magyar Állami Földtani Intézet székházában rendezte meg 
1997. szeptember 17-18-a között “Környezetvédelem és Kutatás 
Fejlesztés’’ vezérgondolattal az Országos Környezetvédelmi Infor
m ációs Konferenciát, és a hozzá kapcsolódó Környezetvédelmi 
Szakkiállítást. A két napos rendezvényen a következő négy témakör-ben 
hangzottak el az előadások (szekciónként 5-6):

A j Felszíni talaj- és vízvédelem
B) Hulladékgazdálkodás
C) Kommunális és ipari szennyvíztisztítás, szennyvíz- 

iszapok kezelése, hasznosítása
D) Környezetvédelmi innováció

A megnyitó ülésen dr. Far
kas István, az MGSZ főigazga
tója üdvözölte a konferenciát, 
és az ülés előadói között volt 
Brezsnyánszky Károly a MÁFI 
igazgatója, aki az intézet kör
nyezetvédelmi szerepéről be
szélt. Ez évben három földtani 
és egy talajtani témájú előa
dásra volt lehetőség, melyet a 
“Felszíni talaj- és vízvédelem” 
szekcióban tartottak meg a 
MÁFI illetve az MTA TAKI 
munkatársai. Rendkívül sajná
latos, hogy a korábban már 
megszokott igényességű, ki
váló rendezés, és a színvona
las előadások ellenére a ko
rábbiaknál kisebb volt az ér
deklődés a konferencia iránt, 

olyannyira, hogy annak a gondolata is felvetődött: jövőre ne rendezzük 
meg. Ennek azonban nem szabad bekövetkeznie, mert megint 
szegényebbek lennénk egy fórummal, ahol a tudomány és a gyakorlat 
képviselői találkozhatnak.

dr. K u ti László  
(M agyar Á llam i Földtani In téze t)

l Tárcaközi Pince és Partfal Bizottság munkájáról

A  '98 évi Költségvetési törvény tervezetében 650 MFt szerepel a 
pince veszély elhárításra.

A Tárcaközi Bizottság a november 30-ig beadott '98 évi tervek 
között fog felosztani 600 MFt-ot, a fennmaradó 50MFt az évközi rend
kívüli eseményekre, illetve az újabb jelentkezők részére kerül tartalé
kolásra. Ismereteink szerint 72 település fog beadni pályázatot.

Természetesen, mint azt a cseszneki polgármesteri hivatal előtt 
október végén törént beszakadás is bizonyítja, váratlan események 
tovább növelhetik a jelentkezők számát. A Kormány által erre a célra 
szánt pénz az országos veszély elhárítási program átgondolt folytatását 
teszi lehetővé.

Nem mondható el ugyan ez a Partfal program esetében. A Partfal 
Tárcaközi Bizottságnak mindössze 400 MFt állna rendelkezésre. Az 
1997-es két pályázati ütemre beadott 1 milliárd Ft-os igényt figyelembe 
véve - melyből csak 340 MFt-nyi lett kielégítve - az idéntől elmaradt 
munkákra sem elegendő a költségvetésben beállított keret. A gondok 
pedig nem fogytak. Igaz a természet is kisegítette az érintett telepü
léseket azzal, hogy elmaradtak az őszi esőzések, mely a mozgások leg
főbb kiváltó oka.

Talán az érdekelt települések országgyűlési képviselőinek együt
tes fellépése nyomán, az erre a célra szánt összeg valamelyest nö
vekedni fog.

O szvald Tamás 
(M agyar Geológiai Szolgálat)
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