
SZERKESZTŐT MEGJEGYZÉS A MAGYAR GKOLÓGTAT SZOLGÁLAT TERÜLETT HIVATALAIRÓL.
A  Magyar Geológiai Szolgálat Területi Hivatalai évenként kétnapos találkozót tartanak a különböző szakmai kérdések 
megvitatására és egymás hatósági, szakhatósági tevékenységének megismerésére. 1999. szeptember 16-án és 17-én 
Visegrádon volt egy ilyen éves találkozó, aminek keretében a Területi Földtani Szolgálatok 30 évvel ezelőtti mega
lakítására emlékeztek vissza az egybegyűltek (lsz. fénykép). Ennek jegyében a jelenlévők tisztelettel adóztak a 
szolgálati rendszerben egykor tevékenyen dolgozó, de ma már nem élő kollegák emlékének. Külön megemlékeztek dr. Fü- 
löp József akadémikusról, a KFH egykori elnökéről, aki a területi szolgálati rendszer megálmodója és megalapítója volt. 
Kassai Miklós a Déldunántúli Területi Hivatal vezetője visszatekintett az elmúlt időszak szolgálati és hivatali 
munkájára. Az ott elhangzottakat teljes szakmai tartalmában közöljük. A  korábbi szolgálatok 1993. végétől területi hi
vatalokká minősültek át az új bányatörvény és a Magyar Geológiai Szolgádat jogállását meghatározó kormányrendelete 
értelmében. Ez a kis létszámú, de hatékony apparátus a területi régiók fontos részét képezik és ott a földtan képviseletét 
ma tiszteletre méltóan látják el.

VISSZATEKINTÉS A TERÜLETI FÖLDTANI 
SZOLGALATOK 30 ÉTÉRE (1969-1999)

DR. KASSAI Miidós — geológus

1969-81-ig az egységes 
tevékenység kialakulása

E z a szervezet nagy ívű utat futott be 30 év alatt.
A kezdetet jól jellemzi az a sokunk által ismert törté

net, amikor ismertté vált Fülöp József tervezete 1969- 
ben a 7 pólusú decentralizált földtani szolgálati rend
szerről egy MÁFI-s szakember megjegyezte: "ha ez lét
rejön az az Intézet halálát fog ja  jelenteni". A dolog hál' 
Isten nem így történt.

A hivatalok életében három időszak különböztethe
tő meg:

1. az első tíz év, amelyet a salgótarjáni értekezlet 
zár le,

2. az 1991-ig tartó időszak, amely az 
országot átfogó egységes környe
zetföldtani - környezeti feldolgo
zások időszaka,

3. és az 1991-től tartó átszervezés idő
szaka, amelyet a Bányatörvény és a 
132/1993. (IX. 29.) Korm. rende
let megjelenése, valamint a Magyar 
Geológiai Szolgálat szervezeti 
rendszerként megjelent új struk
túrája és tevékenysége jellemez.

о a hatósági feladatok ellátását elősegítendő saját kivite
lezésű szakmai feldolgozásra nyújtottak be javaslatot, 

о a KFH által a szolgálatoknak leadott hatósági feladat
kör ellátásához megjelölték a szükséges összegeket. 
Ez az időszak a teljes szolgálati rendszer kiépülését is 

magán hordozta. A szolgálatok megismerték a terü
letüket, kiépítették a kapcsolataikat, adattárukat, óriási 
munkát végeztek az építőipari ásványi nyersanyag
bányák kataszterezése terén, és ami a leglényegesebb 
elérték, hogy a több mint ezer bányában végezték el a

A z  első tíz évben a Területi Szolgála
tok éves terveiket önállóan nyújtották 
be a Központi Földtani Hivatalhoz. 
A benyújtott tervek témakörét általá
ban az jellemezte, hogy: 
о a központi kutatási keretre, a szol

gálatok területére vonatkozó és az 
iparági kutatások körébe nem tarto
zó feladatmegoldásokra nyújtották be 
a kutatási javaslatot. Ezeket a kutatá
sokat általában mások végezték a szol
gálat műszaki felügyelete mellett.

1. sz. fénykép
Az MGSZ Területi Hivatalainak vezetői az 1999. szeptember 16-17-i visegrádi

találkozón
Balról jobbra: Ivancsics Jenő (Nyugatmagyarország), Miké Lajos (Keleímagyaror- 
szág), Józsa Gábor (Északmagyarország), Gombor László és Kassai Miklós (Dél- 
dunántúl), Kneifel Ferenc (Középdunántúl), Kucsora Sándor (Délalföld), Kókay 
Ágoston (Budapest)
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lelőhelyek megkutatását és az új ásványvagyon számí
tást. Ez a munka szinte döntően a Területi Szolgálatok 
érdeme. A kutatások eredményeként az 1992-es ás- 
ványvagyon-mérleg kimutatása szerint az építőanyag
ipari nyersanyagokból országosan 9,5 milliárd tonna 
felmért földtani készletet tartottak nyilván 1300 lelő
helyen, melyekből a 654 működő bánya ipari vagyona 
2,4 milliárd tonna, melynek értéke a 1991. évi nemzet
közi áron (4 USD/t), összességében 9,5 milliárd USD-t 
jelent. Ehhez kapcsolódva az 1991. évi hazai építőanyag
ipari nyersanyag termelés 31,1 Mt volt 124,4 millió 
USD értékben.

Közismert az az ásványvagyon potenciál meghatá
rozás, hogy az in situ földtanilag ismert vagy meg nem 
kutatott ásványi nyersanyag csak akkor válik piaci ér
tékké, ha az elvégzett földtani kutatás után elkészül a 
lelőhely összefoglaló földtani jelentése és készletszá
mítása.

Kiemelkedő szerepe volt aTerületi Földtani Szolgála
toknak abban, hogy működésük idején az építőanyag
ipari nyersanyagok termelőszövetkezeti lelőhelyeit 
megkutatták és ezzel ott az ipari vagyon meglétét leg
alább 70%-ban meghatározták.

E számokkal a Területi Szolgálatok életének 3- szaka
szában még foglalkozom.

Erre az időre tehető a hatósági munka kapcsán is 
felismerten a földtani környezeti kérdések felé való 
fordulás

о Salgótarjánban a műszaki földtani térképezés,
о Pécsett a hulladék-elhelyezés,
о az általános rendezési tervekhez tartozó tema

tikus M= 1:100.000-es és, M=l:25.000-es térkép 
feldolgozások (vízföldtani, felszínmozgás, ásvá
nyi-nyersanyagok, stb.),

о Szegeden az agrogeológia.
Rendkívül fontos és önálló tanulmányt érdemelne a 

Salgótarján, Eger, Szeged építésföldtani térképezési 
munkáinak ismertetése. A salgótartjáni és a szegedi 
Szolgálat a korszerű városépítészeti területi tervezés 
építésföldtani alapjait rakta le hosszú időre, a jövőben 
is ható eredményekkel (a módszertant is beleértve).

Ide kívánkozik a salgótarjáni Szolgálat, Bartkó Lajos 
vezette azon "feltáró alapozó" munkája, amelyből kiala
kult a méltán világhírű Ipolytarnóci Természetvédelmi 
Terület. Ehhez az időszakhoz kötődik az ún. alapszel
vény program kidolgozása és megkezdése a Szolgála
tok területén. Sok száz feltárás letakarítása, biztonság
ba helyezése, magyarázó tábla kihelyezése történik 
meg ekkor, a feltárások tudományos leírásával, melyek 
jó része nyomtatásban is megjelent. Ez a szakmai turiz
must és az ország geológiai megismerését is szolgálta.

Az első szakasz leglényegesebb szakmatörténeti ré
szei ezek, de nem kevésbé fontos mozzanat Szederké
nyi Tibor, Kéri János kandidátusi címének megszer
zése, Kassai Miklósnak a Villányi-perm monográfiáért 
kapott Koch Antal emlékérme és sok előadás és pub
likáció, melyekkel a szolgálatok a tudományos életben 
való jelenlétüket is bizonyították.

Végezetül rámutatnék itt egy fontos, -  véleményem 
szerint - alapvetően fontos kialakult szokásrendre: 
A szolgálatok minden évben rendszeresen más és más 
szolgálatnál szinte teljes létszámmal összejöttek két nap
ra, ahová a KFH elnöke az Intézet igazgatója is meg
hívott volt és mindig meg is jelent. Az együttlétnek 
három csomópontja volt:
> A szolgálatvezetők egymás után hivatalosan beszá
moltak a végzett munkáról és a területi terveikről, vala

mint tapasztalataikról. Ez biztosította a szolgálatoknak 
és a felső vezetésnek egyaránt a mindenkori országos 
áttekintést a földtani problémákról. Mindig hivatalos 
jegyzőkönyv készült az elhangzottakról, amely megál
lapításai a következő év vezérvonalát alkották.
> Az adminisztrációért, pénzforgalomért felelősök e 
közben másutt az Intézet gazdasági vezetőivel tanács
koztak.
> A harmadik csomópont a vezetők és a munkatársak 
és szolgálatok közötti a fehér asztal melletti kötetlen 
beszélgetés volt. Itt millió informális vélemény cserélt 
gazdát, és ezzel a személyes kapcsolatok erősödtek.

Ezek a találkozók a szolgálatok összetartó erejét je
lentették, mely összetartást az azonos szemlélet és is
meret biztosította.

Kezelhetőségünk és kezelhetetlenségünk is ebben 
rejlett.

1981-1991-ig az országot átfogó egységes 
környezetföldtani módszertan kidolgozása

A  Területi Szolgálatok életének második szakaszát a 
salgótarjáni értekezlettől számítjuk.

Ennek lényege az volt, hogy a szolgálatok és a KFH 
számára is kikristályosodott az a 4 szakterület, prob
léma-rendszer, amelyekre egységes, országos program 
kidolgozása látszott célszerűnek és elérhetőnek. Ezek:
> a szennyeződés-érzékenységi térkép elkészítése 
(kész előfutára módszertanilag is, a Pécsett készült Tol
na megyei M= 1:100.000-as térkép volt),
> az építőipari ásványi nyersanyagok kataszteri és 
prognózis térképsorozatának összeállítása,
> a Balaton üdülőkörzet M= 1:100.000 szennyeződés
érzékenységi és hulladéklerakó térképének nyomdai 
megjelenítése, amely a veszprémi és a pécsi szolgálat 
kivitelezésében a Balaton környezeti rehabilitációját 
célzó kormányprogramhoz készült. A térképet elisme
rőleg az Intézetben mint szakmai dilettantizmust emle
gettek és még fegyelmi is szóba jött, miután "vélet
lenül" kikerültük a Tudományos Tanácsot.
> az általános Rendezési Tervek földtani megalapozása 
térképsorozat (előfutára a Baranya megyei térképsoro
zat volt),
> agrogeológiai program.

A szennyeződés-érzékenységi térkép és az ÁRT rend
szer kutatási-, és módszertani kidolgozására Pécsett 
Kassai Miklós, az építőipari ásványi nyersanyagok 
prognózis-térképsorozatára Veszprémben Kéri János, 
az agrogeológiára Szegeden Zentay Tibor kapott meg
bízást.

A szennyeződés-érzékenységi térkép módszertani 
megalapozására jellemző, hogy annak tartalmát vala
mennyi szolgálati résztvevő Sümegen két napos tanács
kozáson vitatta meg, és így alakult ki a végleges tema
tika. A programtervben 3 év időtartam szerepelt az 
ország 19 megyéjel M=l:100.000-es méretarányú tér
képének megszerkesztésére. Ezen túlmenően 1 év az 
M=l:500.000-es méretarányú térkép összeállítására, míg 
egy további év a nyomdai kiadásra. A térkép pontosan 
határidőre kijött a nyomdából, úgy is, mint az ország 
első és máig is használt környezetföldtani térképe. Fon
tos dolog, hogy néhány év után Sopronban Boldizsár 
István jelentős lépéseket tett a továbbfejlesztése 
irányába.

Sok-sok közös tanácskozás után került kidolgozásra 
az építőanyag-ipari ásványi nyersanyagok prognózis tér- 
képsorozatának és a díszítőkő prognózisnak a módszer
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tani útmutatója és programanyaga, amely több száz 
oldalt tesz ki.

Az M=l:100.000-es méretarányú megyei rendszerek 
határidőre elkészültek és az M=l:500.000-es méretará
nyú országos térkép nyomdai kiadása is elkészült. 
A nyersanyagokban jelzett értékét az ásványvagyon 
mérleg 9,5 Mrd USD mellett a prognózis készletekben 
meglévő, aránytalanul nagyobb vagyon adja, szintén 
milliárdos értékben és a koncessziónak is alapul szol
gálva.

Az Általános Rendezési Terv megyei M= 1:1 OO.OOO-es 
térképsorozata, mint a környezetföldtan alapja az or
szág 19 megyéjére szintén elkészült. Eredménye az a 
420 db tematikus térkép, amely a szolgálatoknál ma is a 
hatósági működés alapja.

Ezek a térképek a 4-féle építőipari ásványi nyers
anyag térkép, és a szennyeződés-érzékenységi térkép 
megyei M= 1:100.000-es tervezési léptékben elkészül
tek és az M= 1:500.000-es országos térkép a nyomdai ki
adásra került. Az e témakörökre vonatkozó új adatbázi
sok a hivataloknál vannak.

A környezetföldtanra vonatkozó előbb említett több 
mint 400 db (a szolgálatok készítették) megyei térkép 
újra készítésének igénye kérdéses, de ami biztos, hogy 
ezeket csak a hivataloknál meglévő adatbázisokon és 
szakértelemmel lehet csak újra fogalmazni. Az itt meg
lévő létszám azonban ma erre nem elég.

Végül felhívom a figyelmet, hogy a hivatalok elkészí
tették a megym M= 1:100.000-es felszínmozgá^veszély; 
ességi térképeket az általunk felvett országosan egysé
gesített adatlapok alapján, amelyet Raincsák Gy. vállalt, 
országos M=l:500.000-es térképpé összerajzoltatni.

Ez a történet megszakadt az adott helyen. Az orszá
gos módszertan, szakbírálat elkészült és a térképek is. 
Ma a felszínmozgásos probléma óriási gazdasági kiha
tás mellett időszerű. A hivatalok az adott létszám miatt 
e probléma megoldásából kizáródtak. Sem tudományos 
értelemben - mert ahhoz a terepismeret szükséges - 
sem gyakorlati értelemben - mert ahhoz az adott hely
helyzet jó ismerete szükséges -  a kérdésnek a jelen 
felállásban a megoldását nem látom, mert például a 
Dél-Dunántúl térségben az önkormányzatokhoz kikül
dött kérdőívekből a várható 100-as nagyságrendű vissza
küldött lapot helyszínelni csak a hivatalnak volna módja.

Továbbmenve az 1991-ig tartó időszak történései
ben, az 1984-es harkányi szokásos évi találkozón a szol
gálatok által egységesen felismert azon igény, hogy az 
M=l:l00.000-es léptékű megyei környezetföldtani té
rképeket tervezési atlaszként ki kellene adni- akkor 
merev ellenállásba ütközött az Intézet vezetője részé
ről -.

Megítélésem szerint a magyar földtan - és nem a 
szolgálati rendszer - itt követte el fennállásának legna
gyobb hibáját, mert nem tudott átlépni akkor ezen a 
Rubiconon, hogy a mindennapok problémája felé for
duljon. A magas tudomány művelésének lázában égett. 
Ekkor nyíltak meg az Intézeti kutatók számára tömege
sen a külföldi jelenlét feltételei és eközben elfelejtették 
észrevenni, hogy a külföldi földtudományok is mind
inkább az alkalmazott területek felé fordulnak, szüksé
ges a társadalmi igényt kielégíteni, és a bevételt biz
tosítani.

Jellemző az Intézet kimaradása a Bős-Nagymarosi ter
vezésből, az Atomerőmű telepítés hulladék-elhelyezés 
programból 1986-88 között, holott külföldön ezek az 
első lépésben a földtan meghatározó részvételével zaj
lottak.
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A területi szolgálati rendszer helyben jól ismerte fel a 
társadalmi területi igényeket, felkészült volt szakmai
lag ezt az igényt kielégíteni, és volt elég létszám ereje 
ezt végrehajtani, vagyis effektive kiadásra elkészíteni 
az előbb említett 420 db környezetföldtani megyei tér
képlapot. Ezek kiadása ma is időszerű.

Végezetül szólni kell még a földtani alapszelvények 
országos hálózatának létrehozásáról, és a nyomdai ki
adást megért magyarázókról. Ez nem jöhetett volna 
létre a szolgálatok nélkül. Jelentőségét e szakmai fó
rum előtt nem méltatom.

Ma mindez a természetvédelem kezén van, munkát 
és támogatást jelentve e szervezetnek. A gondozása, 
továbbfejlesztése, a közszolgáltatásba állítása azonban 
megoldatlan.

Nem szóltam az országos meddőhányó katasztere- 
zésben való alapvető munkáról, és a veszélyes - és kom
munális hulladéklerakók kérdésében végzett tudomá
nyos módszertani alapozásokról, az elkészült térképek
ről, amelyek országos kihatásúak, de ma a hivatalok 
adattárában porosodnak.

A felszínmozgás kataszterezés és az országos felszín- 
mozgás veszélyeztetettségi térkép elkészítése a magyar 
szakirodalomban előzmény nélküli. A megváltozott ég
hajlati helyzettel összefüggésben felerősödött felszín
mozgási aktivitás - még az Alföldön is - a kérdést orszá
gos és jelentős gazdasági kihatású problémává avatta. 
Ezt a problémát a létszámhiányos szolgálati rendszer 
ma már nem tudja kezelni, de az Intézet sem kezeli és 
az elkészített térképünk az országos felhasználók előtt 
rejtve maradt, mint erről már szóltam.

A szolgálati rendszer második szakaszának tevékeny
ségét a máig korszerű, módszertanilag megalapozott és 
kiadásra került M=l:50ü.000-es méretarányú szennye
ződés-érzékenységi térkép és a 4-féle építő-anyagipari 
prognózis térkép fémjelzi, valamint az elkészült több 
mint 400 db M= 1:100.000-es méretarányú környezet- 
földtani tervezési térkép, amelyek a hivatalok adattá
rában vannak, és jól szolgálják az államigazgatási munkát.

Az országos felszínmozgás-veszélyességi térkép, a ve
szélyes hulladéklerakók prognózis térképe, a meddő
hányó kataszter, az atomerőművi hulladék-elhelyezés 
mint országos rendszerek a hivatali munka alapjait ké
pezik máig is.

A hivatalok tehát az államigazgatási munka alapjait je
lentő adatbázisokat, szintetizált adatbázisokat maguk 
teremtették meg egy európai értelemben is máig kor
szerű rendszerben.

Az 1991-99■ közötti időszak

A  területi szolgálati rendszer életének harmadik sza
kaszát a földtani intézményrendszer átalakításának 
megkezdése vezeti be. Ez az induló helyzet a szolgálati 
rendszert már elég ''kivérzett" állapotban találja. Jellem
ző a pécsi szélsőséges helyzet, ahol Várszegi Károly 
halálával, Tóth István, Hegyi József, Horváth Endre, 
Regős Györgyné nyugdíjba vonulásával és Konrád 
Gyula aspiránsi kiválásával a szolgálat egy vezetővel és 
egy adminisztrátorral kellett hogy eleget tegyen majd
nem hat hónapig az államigazgatási feladatoknak.

Az intézményrendszer átalakulásával létrejött 70%- 
os létszámleépítés miatt az intézeti közvélemény a szol
gálati rendszer elsorvasztásának, megszüntetésének 
elvét vallotta. Kezdetben Komlóssy György a KFH új 
elnöke ezt a véleményt támogatta, melyet gyökeresen 
megváltoztatott, miután megismerte a szolgálatok te-
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vékenységét.
Teleki Pálnak, a néhai Antall József miniszterelnök 

személyes tanácsadójának a kormány számára írt szak
értői anyagai, amerikai publikációi is többek között a 
földtan hatósági, államigazgatási szerepének megszün
tetéséről is szólt.

E minden oldalról ránk mért “halálos ítélettel” a fe
jünk felett, az államigazgatási eljárásokban való intéz
kedéseket tenni kellett és az ásványvagyon mérleget 
vezetni kellett. Miközben óriási erőfeszítéssel - hely
zetünkből fakadóan csak informális csatornákon - szak
mai harcot indítottunk a megmaradásunkért. Minden 
anyag, levél, tárgyalási anyag az ország területileg szük
séges geológiai ellátását indokolták.

És az elmúlt 20 évi munka alapján volt mire hivat
kozni, a környezetvédelem területi szerveinél és rajtuk 
keresztül a Minisztériumoknál.

A parlamentben elhangzott földtant védő párt fel
szólalások némelyikének hátterében a néhai Zsilák 
Györgynek alapvető szerepe volt. A FIDESZ, SZDSZ, 
MSZP parlamenti felszólalásaiban ez meg is jelent.

A létezésért való küzdelem végét a Bányatörvény és a 
Magyar Geológiai Szolgálatról szóló Kormányrendelet 
megjelenése jelentette.

Az 1994 évi parlament elé terjesztett MGSZ tervezett 
bérköltség szinte azonos volt a Magyar Bányászati Hiva
tal számára biztosított pénzösszeggel. Ezzel a költség- 
vetési tervezők a két államigazgatási szervezetnek az 
azonos fontosságát, valamint azonos súllyú államigaz
gatás feladatait ismerték el.

Ami ezután történik az már belső ügy, kívülről jövő 
presszió nélkül.

A két Intézet mentése érdekében a 400 milliós költ
ségkeret úgy kerül elosztásra, hogy az államigazgatási 
feladatokra a költségek 15%-a jut.

Az eredmény a szolgálatok számára lesújtó: 
о a már a második periódus végére "kivéreztetett" szol

gálati létszám tovább csökkent 
о az infrastrukturális elmaradás tovább nőtt 
о miközben az államigazgatási munka kiterjedtebbé 

vált és döntő része a szolgálatokat terhelte. Az állami
gazgatási törvényben meghatározott határidők alól 
nem lehetett kitérni.
A 15%-os államigazgatási ráfordítás a Magyar Geoló

giai Szolgálat államigazgatási vonalát létszámban és rá
fordítási költségben súlytalanná tette és így a külső 
erők számára könnyen megszerezhetővé.

Két aspiráns volt. A Magyar Bányászati Hivatal 
(MBH) számára a túlélést jelentette, hogy a földtani 
vonalról át tudott venni feladatokat, amelyek közül leg
jellemzőbben a nyersanyagkutatások engedélyezése és 
az ásványvagyon gazdálkodás elvitele érintett bennün
ket. A másik logikus aspiráns a környezetvédelem volt. 
Hiszen az MGSZ Korm. rendeletben foglalt feladatkö
rök nagy része, túlnyomórészt környezeti összefüggé
se A 200 fős területi Környezetvédelmi Igazgatóságok 
számára az 5 főből álló MGSZ Területi Hivatalok sem 
bérben, sem náluk meglévő infrastruktúrába való befo
gadása nem lett volna probléma.

A megjelent rendeletek tehát jogilag stabilizálni lát
szanak az MGSZ államigazgatási vonalát, a belső pénz
ügyi és létszám megosztás azonban végzetesen fajsúly
talanná, könnyű prédává tette azt.

Az államigazgatási átszervezés még nem zárult le. Ha 
a földtani államigazgatási önálló rendszer eltűnne, 
akkor a két tudományos intézmény a maga 125 éves és 
75 éves múltjával is, létezésének minden alapját elve
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szítené, mert az Országgyűlés új költségvetésébe egy 
kutató intézetet visszaemelni - akkor mikor ezek sora 
szűnt meg - kemény dió lenne. Ez a magyar földtan 
további térvesztését és talán egy ma még kevesek fejé
ben vázlatosan létező konstrukcióba való fennmara
dását jelentheti.

E harmadik szakasz második sarokpontja - a fen
tieket is megerősítő alapvető mozzanata - az MGSZ 
szakigazgatása számára biztosított 15 fő létszámemelés 
volt, amelyből 3 fővel részesült a hivatali rendszer, mi
közben az első fokú államigazgatási munka többszö
rösére nőtt és növekszik ma is, szemben az Intézetek 
maguk vállalta kötelezettségeivel. Ők öt fővel részesül
tek a létszámemelésből, a hivatali hárommal szemben.

A harmadik szakaszban - amelyben vagyunk - a köz
pontilag biztosított pénz- és létszám-kérdésekben foly
tatódik a hivatalok lehetőségeinek korlátozása.

Továbbmenve: - nem teremtődnek meg a külső bevé
telek növelésének feltételei, sőt a meglévő bevételek is 
a nagymérvű központi elvonás miatt inkább ösztönző 
jellegűek.

A hivatalok közötti és a vezetés felé mutató infor
máló rendszer korlátozó jellegű. A hivatalok közös ér
dekérvényesítő képessége - amely az államigazgatási 
eljárások miatt lenne fontos - pedig nem hatékony.

A hivatal -  am it évtizedekig bizonyítottan jó l  ellá
tott -  ma már az adott létszám és leterhelés mellett 
nem képes azt az egyik alapvető feladatot betölteni, 
hogy az elsődleges információkat értelmezze, feldol
gozza és azokat a kutatóintézetek felé továbbítva, 
azokkal együttműködve biztosítsa, hogy a társadalmi 
kihívásokat felismerjük, a válaszok közérthetőek, 
pontosak, életszerűek legyenek.

A világ'figyelme a környezet felé fordult, a földtani 
szakigazgatásban, a hivatali rendszerben ez úgy csapó
dik le, hogy a földtudomány alkalmazotti tevékenysé
gének hasznosulása az államigazgatási eljáráshoz kötött.

A hivatalok a 90-es évek elejéig ezeket a szintetizált 
adatbázisokat maguk állították elő, így érvényt tudtak 
szerezni az államigazgatási eljárás során a földtani is
meretek gyakorlati felhasználásának.

A hivatali történet 1994-el kezdődő harmadik sza
kaszában a létszámcsökkentés, az egyéb már előbb fel
sorolt hiányosságok miatt ez megszűnt, új támogatás 
nem érkezett. A két intézet semmilyen segítséget nem 
nyújtott az államigazgatási számára, a hivatalok pedig 
ebben a kivéreztetett állapotban hosszútávra már nem 
képesek a problémakör kezelésére. Pedig itt az európai 
uniós probléma, melyet a három egymás után követ
kező kormány azonosan kezelt, tudniillik, hogy be kell 
lépni!

Az EU a régiók Európája, ahol a központi állam sze
repének nagy részét a régió veszi át. A régiók Magyar- 
országon is kijelölésre kerültek. Néhány régiónak elké
szült a fejlesztési koncepciója, második lépésben a fej
lesztési terve, amelyeket magam is áttanulmányoztam. 
Ezek földtani adatrendszereket nem tartalmaznak, a 
földtani adatokra alapozott fejlesztési koncepció nem 
került kidolgozásra. Pedig a dél-dunántúli EU régió egy 
140 millió ECU-s pályázatot most nyert el egy szolgál
tató központ felépítésére, amelyben egy geotermikus 
szolgáltató központ is helyet kap. Az indoklást magam 
készítettem el, amit el is fogadtak azon az alapon, hogy 
kiszámoltuk a három megyében a feltárt melegvizek 
hőtartalma nagyobb, mint a 180 MW-os pécsi hőerőmű 
kapacitása. E téren a többi hivatal is azonnal képes 
lenne ilyen anyag összeállítására, ha lenne kapacitása.
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Ugyan ehhez a témához: a "talajvízfűtési lehetőség 
földtani-hidrogeológiai alapjai a Dél-Dunántúlon" c. 
anyag vázlata is elkészült. Ausztriában közel 20.000 
lakást fűtenek így. A szennyeződés-érzékenységi tér
kép, mint pl. az erdősítés egyik alapja, az építőipari ás
ványi nyersanyagok egyenletes eloszlása, mind-mind 
földtani tervezési kérdés.

A régiók fejlesztési koncepciója az adott térségben 
készül, a hivatalok is megkapták ezeket. Foglalkozni 
velük csak az államigazgatás szintjén tudnak, pedig az 
adatbázisok, ezek szintetizálására fordított évtizedes 
tapasztalatok, ezek önálló feldolgozását tenné lehető
vé, míg mások számára így az intézetek számára ez a 
helyzet a területen nem élő szakemberek hiányában 
nem adott.

A komplex területi tervezés jelentős EU pénzügyi 
támogatás mellett iterációs tevékenység, amelyben a 
különböző szakmák egymással közvetlenül kommuni
kálva alakítják ki a terület saját tulajdonságának tudo
mányos felmérésével az optimális fejlesztés irányait és 
ebben csak kvázi azonosságok vannak, hiszen az egyes 
térségek stílusa más és más.

Az új évezred felé való menetelésben a régiós ter
vezés, fejlesztés került előtérbe, amelyhez a földtan 
csak három évtizedes múltra visszatekintő, a második 
periódus végéig a korszerű környezetföldtant bizonyít
hatóan jól művelő Területi Hivatalokon keresztül tud 
csatlakozni.

A szakma a belső harcai által vált sebezhetővé és nem 
a külső körülmények miatt! Ki merem jelenteni az 
1990. utáni években a szolgálatok két évtizedes területi 
szakmai beágyazottsága és országos eredményei, a szol
gálatok közvetlen közreműködése hozzájárult az 
MGSZ-ről szóló kormányrendelet jelenlegi formájú meg
születéséhez az akkori Környezetvédelmi Miniszté
rium és a pártok támogatása mellett.

Az MGSZ-re adott pénzügyi keretből előbb említett 
15 % részesedés a kormányzat által az államigazgatás
hoz rendelt 15 fős létszám jó részének máshová irá
nyítása, és millió más apróságnak tűnő de lényegi hát
rány a hivatalok számára kvázi a rendszeren belüli meg- 
tűrtség állapotát közvetítette és közvetíti ma is.

A földtant az európai társadalmi történések - mely
nek Magyarország is része - válaszút elé állították. Ezt az 
intézményrendszer felismerni képtelen! Ragaszkodik 
az "egy központ, egy Isten" mára történelmietlen kate
góriájához.

1969-ben: - harminc évvel ezelőtt -  Fülöp József 
felismerte a földtan decentrális szervezetben való mű
ködését és Szederkényi Tibor, Kéri János és aztán a 
többiek áldozatos munkájának eredményeképpen va
lósággá formázta. Az államigazgatás nem lényegtelen 
vonalait leadta a szolgálathoz és elhitte, hogy segíteni 
kell a területi tervezést is az oda adott létszámmal. Tíz 
évig szigorúan figyelte, segítette, alakította, kritizálta a 
történéseket a szolgálatoknál történt évenkénti szemé
lyes megjelenésekor is.

A Vízügy, a Bányakapitányságok évszázados területi 
rendszere mellé oda tudta állítani az egyenrangú Föld
tani Szolgálatot, amely elfoglalta helyét. Meg- és átala
kult a KÖJÁL, a Környezetvédelmi Igazgatóság, Ter
mészetvédelmi Igazgatóság, területi rendszerben az ő 
számukra is fontos adatbázisaival, szintetizált kiértéke
lésével. A szolgálatok helyzetét jól mutatta az Ipari 
Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium ve
télkedése, hogy hová tartozzunk. Az új vízügyi törvény 
a szolgálatok túl erős kontrolja miatt kizárta a földtant a

vízügyi kérdésekből és az új Bányatörvény is majdnem 
kizárta. Egyedül a Környezetvédelem jogalkotási folya
matában kezelte megfelelő helyen a földtant a szolgála
tok tevékenységének ismeretében.

Ha Fülöp József nem ismeri fel időben, hogy a KFH- 
val létező egy centrumú földtani államigazgatás nem 
illeszkedik a területi elven alapuló államigazgatási 
rendszerhez, akkor a más szervezetek kialakítják saját 
földtani részlegüket - mint ahogy 1965-ben a Vízügy 
tette a földtani államigazgatás megszűnik és vele együtt 
a kutató intézményi rendszer is. Pedig 1969-ben még 
ment a szekér a közel 1000 fős geofizikai intézetben és 
a közel 600 fős MÁFI-ban. Ma a két intézmény együttes 
létszáma alig 260 fő, és ez is a mai magyar államberen
dezésben különleges helyzetű.

A Területi Hivatalok 30 éves fennállását az ezen idő 
alatt megteremtett, a XXI. században is korszerű tér
képekkel, adatbázisokkal érdemes ünnepelni. Ünne
pelni érdemes, azt a korszerű földtani.szemléletet, amit 
ez a rendszer önmagától létrehozott és képviselt. Ün
nepelni érdemes azokat az embereket, akik ezt létre
hozták, mérnököket, technikusokat, adminisztrátoro
kat, mert ez közös munka volt.

Ne hasson ünneprontásnak, de nem érdemes ünne
pelni a Területi Hivatali rendszeren belüli jelen helyze
tet, ahol már nincs meg sem az évtizedekig megvolt 
emberi, szakmai összetartás, ebből következően az a 
korszerűségre való törekvés sem, aminek eredménye
képpen ma büszkék lehetünk alkotásainkra.

Végezetül szólók pár szót a jövőről, az általam elkép
zelt jövőről arról, hogy a Területi Hivataloknak mit kel
lene tenniük:

1. Szaktudományos módon dokumentálva fe l kell - 
kellene dolgozni, regisztrálni, leltárba venni a szol
gálatok szakmai eredményeit, és azokat az illetékes 
régiók számára értékelni. Ez nem nagy munka, hiva
talonként 1-1 ember néhány hónapos plusz munká
jaként elvégezhető.

2. Statisztikusan elkészíteni az államigazgatásban 
végzett munkák, feladatok kvázi darabszám szerinti 
kimutatását területi hivatalonként. Ezt a vezető taná
csai mellett az adminisztrátor elvégzi. Ezt is hivata
lonként a régióra vonatkozóan kellene összeállítani.

3■ A hivatalnál lévő adattár, a régió területén még 
más kézben lévő föld tani adattárak számbavétele 
szükséges szintén a régiós rendszerben.

Ez - mint látható - a régiós összesítés, a terület saját 
földtudományi, államigazgatási tulajdona.

Ezek a rendszerek dokumentatív módon egyik terü
leti hivatalnál sincsenek meg. így nincs is bemutat-
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kozás lehetőség az 1998-ban megalakult Régiós Ter
vezési, Fejlesztési Tanácsoknál, amelyek a régiók Eu
rópájának az alapjai ezek ma már működnek és EU 
pénzeik vannak.

E vázlattal arra akartam rámutatni, hogy a területi hi
vatalok és a földtan jövője a régiós beilleszkedésén mú

lik, és ezt senki nem fogja elvégezni a hivatalok helyett. 
A Központra nem érdemes mutogatni, de ezt a felada
tot a hivatalok, a földtani érdekében önkéntesen ma
gunkra kell, hogy vállalják.

A szolgálatok - hivatalok 30 éves története erről is szól, 
és arról, hogy az új helyzeteket mindig meg tudtuk 
oldani.

lí lll ’n  lö l l i r u i  SZObGÁIATOK—HOGEW TOVÁBB?
REZESSY Géza — geofizikus

A  Területi Szolgálatok kialakulásának és megerősödé
sének idején az ELGI-ben dolgoztam az alföldi tellu- 
rikus méréseknél, majd - kétévi mongóliai expedíciós 
kutatást követően - Dunántúlon a bauxit- és kőszénku
tatásban. Meg kellett tapasztalnunk és tanulnunk, hogy 
a sikeres kutatás feltétele a csoportmunka. A MÁFI, a 
Bauxitkutató Vállalat és a szénbányák szakembereivel 
szinte baráti kapcsolatba kerültünk; tudtuk, hogy a kü
lönböző kutatási módszerektől mi várható, és ezekből a 
rész-eredményekből - ahogy téglákból, felépül a ház - 
hogyan juthatunk el a nyersanyag lelőhelyének felfe
dezéséig. Ebben az időszakban a Területi Szolgálatokról 
a mérnökgeofizikát művelő kollégáimtól hallottam. 
Amikor műszer- vagy módszerfejlesztésük során terepi 
kontrollra volt szükségük, akkor Józsa Gábort, az Észak
magyarországi Területi Szolgálat vezetőjét keresték.

1994. január 1-ével áthelyeztek a Magyar Geológiai 
Szolgálat (MGSZ) Szakhatósági Főosztályára. Ez az idő
pont a T erületi Szolgálatok életében is változást hozott. 
A MÁFI szervezeti keretéből az MGSZ Szakhatósági 
Főosztályához kerültek Területi Hivatal elnevezéssel. 
A névváltozás mögött a területi szervezet feladatának 
lényeges megváltoztatása állt. A Magyar Geológiai Szol
gálatról kiadott 13 2/199З. (IX. 29 )  Kormányrendelet 
alapján a földtani szakhatósági jogkört első fokon a 
területi hivatalok látják el. Az önálló hatáskör mellett 
azonban - az MGSZ-en belüli feladatmegosztás miatt is 
és létszámhiány miatt is - le kellett mondani a kutatási 
feladatokról.

A költségvetésből alkalmazott átlagos intézményi lét
szám a KFH, MÁFI és ELGI keretében 1990. és 1993- 
között 1389 főről 86О főre csökkent. Az 1994-re befe
jeződő átszervezés további, 50%-ot meghaladó elbo
csátást jelentett. Az azóta is ható költségvetési meg
szorítások hatásaként az 1994. évi 411 fős intézményi 
létszám 1999-re 350-re csökkent. Ilyen nagyarányú el
bocsátást az intézményvezetés csak úgy tudott végre
hajtani, hogy azt - kisebb vagy nagyobb mértékben - 
minden szervezeti egységnél érvényesítette. A területi 
földtani szervezetek vonatkozásában ez azt jelentette, 
hogy a korábbi 7-8 fős létszámot 1994-re hivatalonként 
egységesen 3 főre kellett csökkenteni. Ezt követően a

területi földtani hatósági intézményrendszer 35 fős in
duló létszáma mára 38 főre bővült. Ezek a számok bizo
nyítják, hogy az MGSZ-nek nem mostohagyermeke a 
területi szolgálat. A 15 fős létszámemelésből a Területi 
Hivatalok mellett állami közigazgatási feladatok ellá
tásához az Ásványvagyon nyilvántartás, a koncesszió 
előkészítő egység és az Információs Központ, valamint 
az ELGI és a MÁFI (5 fő ) részesedett.

Mint a költségvetési intézmények jelentős része, az 
MGSZ és keretében a Szakhatósági Főosztály is küzd 
működési feltételeinek biztosításáért. A feltételek az 
ideálistól távol állnak, de értékelnünk kell azt is, amit 
elértünk elsősorban az infrastruktúra, a gépkocsi és 
számítástechnikai beruházások terén. Ezeknek az alap
vető eszközöknek beszerzésére az elmúlt években csak 
az MGSZ saját bevételei nyújtottak korlátozott lehe
tőséget., Ugyanezek a pénzügyi források (adatcsoma
gok összeállítása, a Környezetvédelmi Minisztériumtól 
átvállalt feladatok, szakvélemények értékesítése stb.) 
szükségesek ahhoz is, hogy a telefonszámlákat és ben
zinköltséget maradéktalanul kifizessük. Az MGSZ szám
láit eddig maradéktalanul kifizette, ezen belül a Szak- 
hatósági Főosztály is minden évben teljesítette pénz
ügyi tervét.

Hogyan lehet így hatósági munkát végezni, ha a lét
szám változatlan, de az érdemi eljárások száma négy év 
alatt megháromszorozódik? Egy húrt sokáig lehet fe
szíteni, de egy bizonyos terhelés felett el fog pattanni. 
Úgy gondolom, hogy a területi hivatalok leterhelése 
elérte az optimális szintet. A vezetés faladata: a felté
telek közelítése az optimális irányába. Amire a '80-as 
években megvolt a saját erejük - hogy kutatásaikkal, 
térképek szerkesztésével szakmailag megalapozzák a 
földtani szakigazgatási véleményüket - ezt most koráb
bi tapasztalataikra, adatrendszereikre és a kutatóinté
zetek további kutatásaira, értékeléseire alapozva, mind
két fél tevékeny közreműködésével, igazi csoport- 
munkával kell biztosítani. Ha ezt sikerrel megtesszük, 
joggal reméljük, hogy 2000-től a területi földtani szak- 
hatósági rendszer újabb fejlődési szakaszba lép.
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