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Az Amerikai Egyesült 
Államok állami földtani

A szerző a Magyar Geológiai Szolgálat és a Ma
gyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatásával 1997- 
ben és 1998-ban az USA-ban tett tanulmányújának 
egyik kutatási területe eredményeit foglalja össze.

Rövid történeti áttekintés

46 évvel a Függetlenségi Nyilatkozat közzététele után 
Észak-Karolinában megalakult az USA első állami föld
tani szolgálata ("State Geological Survey"). 1840-ben már 
15 államban működött hasonló szervezet és 1879-ben, 
amikor létrejött a szövetségi földtani szolgálat (United 
States Geological Survey, röviden: USGS), már 30 állam
ban létezett földtani szolgálat.

Ma az USA összes államában van földtani szolgálat, 
melynek vezetője az úgynevezett "state geologist". 
1879-ben részben a USGS kezdeményezésére és támo
gatásával alakult meg az Association o f American State 
Geologists (AASG), azaz az állami főgeológusok szövet
sége.

1 Szervezeti rend, létszám, költségvetés

A z USA 50 állama földtani szolgálatának szervezeti 
hovatartozása, hatásköre, létszáma és ezzel összefüggés
ben költségvetése igen nagymértékben eltérő.

Mintegy 2/3-uk rendelkezik a "State Geological Sur
vey" névvel, ezeknek általában nagy a függetlensége, 
szervezeti elkülönültsége. Több államban azonban a 
megalakulás történelmi hagyományai folytán a földtani 
szolgálat a bányászati hivatallal (pl. Montana, New Me
xico), földmérési, térképészeti hivatallal (pl. Hawai), a 
környezetvédelmi hivatallal (pl. Massachussets) vagy a 
természetvédelmi hivatallal integrálódik közös szerve
zeti egységbe "Division", "Department", "Office" vagy 
"Bureau" néven. A földtani szolgálatok vagy fenti kombi
nációik általában a természeti erőforrások kormányhi
vatala (Department o f Natural Resources), a környezet- 
védelmi kormányhivatal (Department o f Environmen
tal Protection), sőt állami egyetem alá besorolva (pl. 
Delaware, Nebraska) működnek, de van olyan állam (pl. 
Arizona), ahol teljesen független kormányhivatalt alkot
nak.

Az USA ötven földtani szolgálatánál kb. 2170 teljes 
foglalkoztatású és 300 részmunkaidős foglalkoztatott 
dolgozik. A teljes foglalkoztatottak közül 1390 a földtu
dományi szakember (geológus, geofizikus, geográfus, 
bányamérnök, térinformatikus, kartográfus) és 780 a 
más képzettségű, illetve kisegítő személyzet. Az átlag 
létszám tehát 40-50 fő körülire tehető, de a szórás igen 
nagy. Van, ahol a "state geologist" egyszemélyben jelenti 
a földtani hatóságot (pl. Massachussets), de vannak 245 
fős szolgálatok is (Illinois).

Florida Geological Survey épülete Tallehassee-ben

Az USA földtani 
szolgálatainak teljes 
éves költségvetése 
összesen 150 millió 
USD (= 30 md Ft!), 
ennek 50 %-a szárma
zik az egyes államok 
költségvetési támo
gatásából, a fennma
radó részt a szolgála
tok külső szerződé
sekkel és pályázati 
alapokból fedezik. A 
szerződések döntő 
hányada azonban 
nem a magánszek
torból, hanem szö
vetségi hatóságok és 
szervek megrende
léseiből származik 
(USGS, DOE, EPA, 
MMS, stb.). A létszá
moknak megfelelő
en az egyes szolgála
tok költségvetése is 
nagy szórást mutat, 
100 000 USD-től 16 
millió USD-ig terjed,
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az átlag 3 millió USD körül mozog. A földtani szak
emberek éves kezdőfizetése 24 OOO - 48 000 USD között 
változik.

A földtani szolgálatok feladatköre hasonló egy-egy ki
sebb európai állam (így például a magyar) földtani inté
zetéhez. Az ásványi nyersanyagkutatás kiszolgálása, a ha
gyományos földtani térképezés mellett vagy esetenként 
azokat teljesen felváltva jelent meg a vízföldtani, környe
zetföldtani, építésföldtani feladatok ellátása; és talán leg
hangsúlyosabban az adott állam területére vonatkozó 
földtani információk gyűjtése, szolgáltatása, a földtan 
széleskörű népszerűsítése, az állandó közönségkapcso
lat. Mindez többnyire a USGS-el igen szoros együttmű
ködésben történik, de a legnagyobb szolgálatok teljesen 
önálló és nagyszabású projektek kivitelezésére is képe
sek (pl. Kalifornia földrengés-veszélyeztetettségi térké
pe). A közönségszolgálati munkára jellemző, hogy majd 
mindegyik szolgálat rendelkezik Internet honlappal, 
mindegyik államnak van saját, hivatalos ásványa, ősma
radványa ("state mineral", "state fossil") és ezeket az ál
lampolgárok nagyrésze ismeri is.

A szolgálatok közül 11-nek van tényleges hatósági 
jogköre, de a többi szolgálat is rendelkezik olyan szak
véleményezői jogkörrel, mely joghatását tekintve meg
felel a hazai szakhatósági szerepnek. A főgeológusok 
ezen felül majd minden államban tagjai olyan testü
leteknek, melyek teljhatalommal bírnak egyes állam- 
igazgatási terület felett (Id. "Oil and Gas State Board"), 
vagy a kormányzó közvetlen tanácsadó testületének 
tagjai. Az említett, szigorú értelemben vett hatósági 
(engedélyezői) hatáskört a földtani kutatás, a bányászat, 
rekultiváció, vízgazdálkodás, vízlépcső építés, terület- 
fejlesztés, -rendezés körében gyakorolják; és ahol a szol
gálat egy szervezeti egységben van más szakhatósággal 
ott e hatáskör értelemszerűen még bővebb.

Az átlagos méretű és jellemző hatáskörrel bíró Florida 
Geological Survey alkalmas egy földtani szolgálat beha
tóbb jellemzésére. További adalék, hogy Walter 
Schmidt a Szolgálat vezetője, és az AASG ex-elnöke igen 
nagy segítségemre volt a tanulmányút során.

Az 1907-ben alakult Szolgálat Florida közigazgatási 
központjában, Tallehassee-ben székel, de két területi 
hivatalt is működtet. A 40 fős szervezet a Department o f 
Environmental Protection Secretary-hoz tartozó Divi
sion o f Technical Services alatt működik évi 2 millió 
USD költségvetési támogatással. Feladatai közé hagyo
mányos földtani kutatóintézeti témák is tartoznak, mint 
például: földtani térképezés, vízföldtani tanulmányok, 
ásványi nyersanyagprognózisok készítése, földtani 
adatbázis kiépítése és adatszolgáltatás, de jelentős 
arányban foglalkoznak környezetföldtani témákkal (pl. 
hulladéklerakók is).

Hatósági szerepkörük kiterjed az ásványi nyers
anyagok nyilvántartására, a földtani kutatások (beleért
ve a nyersanyagkutatást is!) engedélyezésre, sőt a kő
olaj- és földgáztermelés felügyeletére is! A fúrási mag
mintákat kötelező beszolgáltatni, a Szolgálat kezeli a 
központi magraktárat és ő engedélyezi a magok selej
tezését. Joga van egyes területeket földtanilag védetté 
nyilvánítani. Ezeken túlmenően szorosan együttműkö
dik a vízügyi hatóságokkal (Water Management 
Districts), a környezetvédelmi hatósággal (Department 
o f Environmental Regulation), a területfejlesztési taná
csokkal (Regional Planning Council) és a Bureau o f

Mine Reclamation-nel, mely a szárazföldi, szilárd ásvá
nyi nyersanyagok bányászatát felügyeli. A Szolgálat je
lenleg a környezetvédelemmel való erősebb kapcsolat 
kialakítására törekszik és programjának az "Equal Sys
tem Management" nevet adta. Ez hűen kifejezi tartal
mát, mivel a program az élő és élettelen természeti
környezeti rendszerek egyensúlyi, komplex vizsgálatát 
és védelmét célozza.

Florida állam joganyaga megfelelően megalapozza a 
Szolgálat működését. A Florida Statutes (supplement 
1996, Chapter 377, Part I, 377.075) az állami főgeo
lógus és a Szolgálat feladat- és hatásköréről, költség- 
vetéséről szól, sőt egészen részletesen rendelkezik az 
egyes felügyeleti tevékenységekről (pl. fúrások techni
kai előírásai). Más jogszabályok rendelkeznek a főgeo
lógus delegálásáról, szerződéskötési jogáról és az általá
nos államigazgatási eljárási rendről. Külön jogszabály 
rendezi a hulladékelhelyezés, a vízügyek, a környezet- 
védelem kérdését.

Az USA államai Földtani Szolgálatainak mérete, hatás
köre igen eltérő, azonban a jelentősebb Szolgálatok ha
tásköre igen hasonló a Magyar Geológia Szolgálatéhoz. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a "Geological Survey" intéz
ményt jelölő fogalom az USA államaiban nem egyezik a 
Nyugat-Európában kialakított és viszonylag szűkén ér
telmezett definícióval. A State Geological Survey-к kap
csolata a USGS-el többnyire jó, és államukban ők a föld
tan igazi követei a lakosság, a kormányzati szféra és az 
ipar területén.

Dr. Hámor Tamás 
(MGSZ)

Az Amerikai Egyesült 
Államok föderális 

szervezetei és a földtani 
kutatás kapcsolata

Az Amerikai Egyesült Államok Jogi rendsze
rének és a releváns államigazgatási struktú
rájának rövid áttekintése

Az Amerikai Egyesült Államokban az Alkotmánynak, 
mint legfőbb jogforrásnak és rendező elvnek alárendel
ten működik a törvényhozó hatalom (Szenátus, Ház), a 
végrehajtó hatalom (Elnök és tanácsadó testületéi, De- 
partment-ek) és az igazságszolgáltatás (Legfelső Bíróság, 
Kerületi Bíróságok, stb.). A 12 db Department nagyjából 
a hazai minisztériumoknak felel meg. Ezektől függet
lenül azonban további szervezetek is részét képezik az 
államigazgatásnak, mint például az Environmental Pro
tection Agency (EPA), National Science Foundation 
(NSF), U. S. Postal Service, stb.

Az USA jogrendszere az angol Common Law-n alapul, 
mely egyre inkább közelít a kontinentális joghoz. Ami 
az államigazgatást illeti, a jogszabályoknak már ma is 
döntő szerepe van a bírói ítélkezés, az eseti jog felett. A 
jogszabályi hierarchia is megfelel nagyvonalakban a ha
zainak: legislative law (federal act, state statute, muni-
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