
A FÖLDTANI RÉGIÓKUTATÁSOK IDŐSZERŰSÉGE
BREZSNYÁNSZKY Károly — geológus

A  Területi Földtani Szolgálatok rendszerének harminc 
évvel ezelőtti kialakítása nagy jelentőségű lépés volt a 
hazai földtani kutatás intézményeinek történetében. 
A szervezet kialakítását a földtan hatósági feladatainak 
megnövekedése, az első- és másodfokú szakhatósági 
struktúra fokozatos kialakítása tette szükségessé. Létre
jöttek azok a területi hatás- és feladatkörrel rendelkező 
szervezetek, melyek felelősek voltak egy adott térség 
földtani államigazgatási feladatai mellett a környezet-, 
természet és területfejlesztési kérdések ellátásáért, 
amelyek az államigazgatási feladatok szakszerű ellátása 
érdekében földtani kutatási, információgyűjtési felada
tokat is elláttak. Feladatuk kettőssége a Területi Szol
gálatok szervezeti helyzetében is tükröződött. Míg szer
vezetileg, munkajogilag és a földtani kutatások tekin
tetében a MÁFI-hoz tartoztak, a felelősség és irányítás, a 
szakhatósági feladatok ellátása a KFH-hoz kötötte a szol
gálatokat. Illetékességi területük megalakulás óta mege
gyezik az ország jelenlegi régió beosztásával és pontos 
feladatuk volt a területi állami közigazgatási szervekkel 
való kapcsolattartás.

A földtan szervezetének 1993- évi átalakításakor lét
rejött Területi Földtani Hivatalok tevékenysége állami
gazgatási feladatok végzésére korlátozódott, korábbi, 
alapvetően területfejlesztési célzatú kutatói tevékeny
ségük megszűnt, és ez idáig ezt a feladatkört a létszám- 
leépítéssel és költségvetési támogatáscsökkentéssel 
sújtott Földtani Intézet sem tudta átvenni.

A területfejlesztésről és területrendezésről megalko
tott törvény, az ország tervezési,- statisztikai régióinak 
kialakítása, valamint az Európai Unióhoz való küszö
bön álló csatlakozás időszerűvé tették a földtani ku
tatás regionális szervezetének újbóli létrehozását.

A területfejlesztés és területrendezés célja többek 
között az ország térszerkezete, településrendszere har
monikus fejlődésének elősegítése, feladata a fejlesztési 
koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meg
határozása és megvalósítása, a társadalom és a környe
zet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve javí
tása érdekében. A területrendezés kiemelt feladatai kö
zé tartozik a környezeti adottságok feltárása és értéke
lése: a környezet terhelését, terhelhetőségét és a fej
lesztési célokat figyelembe vevő terület felhasználás
nak, az infrastrukturális hálózatok területi szerkezeté
nek, illetve elhelyezésének - az ágazati koncepciókkal 
összhangban történő - megállapítása.

"A Tájékoztató az Országos Területfejlesztési Tanács 
részére a területfejlesztés stratégiai feladatairól" című.

1999. január 15-én kelt kormányanyagban megfogal
mazott, hogy a "különböző természeti és földrajzi 
adottságú térségekben a térségi sajátosságoknak meg
felelő terület-felhasználási szerkezetet kell kialakítani a 
területrendezés eszközeivel a táj védelmének, a táj ter
helhetőségének megfelelően. Az agglomerálódó térsé
gekben különösen fontos az egészséges környezetre 
való törekvés, a művi és természeti környezet egyen
súlyának helyreállítása, az extenzív területnövekedés 
(terület igénybevétel) mérséklése".

E feladatokat (melyek sorában kiemelt szerep jut a 
kutatás-fejlesztésnek és az innovációnak, valamint a kör
nyezet és természetvédelemnek) az Országos Terület- 
fejlesztési Koncepcióban (35/1998. (III. 20.) OGY. hat.) 
és az Országos Területrendezési Tervben megfogalma
zottak szerint, decentralizáltan, úgynevezett tervezési
statisztikai régiókként kell megvalósítani. E régió szem
lélet szükségességét az Európai Unió különböző doku
mentumai (Committee o f the Regions "European Spa
tial Development Perspective", Phare Cross-Border Co
operation, Structural Funds, Interreg IIC, Nature 2000 
stb.) is alátámasztják.

Az ismertetett feladatok sikeres végrehajtása elkép
zelhetetlen az adott területek földtani problémáinak 
részletes ismerete, és folyamatos, a mindenkori felada
tokból következő célirányos kutatása nélkül. E felada
tok végzésének szükségességét a 132/1993.(IX.29.) 
Korm. rendelet is tartalmazza, amikor az alkalmazott 
kutatási feladatok között előírja feladatul a település- 
és területfejlesztés földtani megalapozását. Ez pedig 
nemcsak feladatokat jelent a MÁFI számára, hanem le
hetőséget is az ország földtani problémáinak új szemlé
letű kutatására.

Ezért alkalmazkodva a területfejlesztési törvényben 
előírt - és az Uniós csatlakozás körülményeihez a MÁFI- 
ban szükséges a Területi Földtani Szolgálatok hagyo
mányain alapuló új kutatási irányzat, az úgynevezett 
földtani régió-kutatások beindításával bővíteni az Inté
zet feladatait.

Ehhez létre kell hozni a szükséges infrastrukturális 
feltételeket, valamint a személyi állományt. Ezen kuta
tásokat - a MÁFI mintegy kinyújtott karjaként - a terve
zési-statisztikai régiókként kinevezett régió-geológusok 
végeznék, szorosan együttműködve az Intézet tájegy
ségi és tematikus kutatásaival és egységeivel, és a 
régiókként szerveződött, földtani államigazgatási fela
datokat ellátó MGSz Területi Földtani Hivatalokkal.

n é h á n y  g o n d o l a t  a  t e r ü l e t i FÖLDTANI
SZOLGÁLATOK 30. ÉVES ÉVFORDULÓJÁHOZ

DR. KÉRI János — geológus

A z  eltelt 30 évből 21 évet töltöttem el (1970. 01.01.- 1 Óév Veszprémhez kacsolódik. A Központi Földtani Hi-
1991.12.18), mint a salgótarjáni és a veszprémi szol- vatal elnökének, dr. Fülöp József akadémikusnak, il- 
gálat vezetője. Az első 10 év Salgótarjánhoz, a második letve a szolgálatok létrehozásáról határozó Földtani

FÖ LD T A N I KUTATÁS  / 999. X X X V I. É vfo lvam  4. Szám 7



Tanácsnak az volt az elképzelése, hogy 10-15 éves szak
mai gyakorlattal rendelkező, iparban dolgozó fiatal 
szakembereket bízzon meg a szervezéssel és irányítás
sal, akik a területen dolgoztak és ismerték a régiót.

Felvetődik a kérdés, hogy az észak-magyarországi 
szolgálatnak miért Salgótarján lett a központja, miért 
nem Miskolc, vagy Eger? Többek között lényeges szem
pont volt a takarékosság, hogy a telephely, a vezető és 
munkatársainak elhelyezése minél kevesebbe kerül
jön. Salgótarjánban az akkor már visszafejlesztésre ítélt 
Nógrádi Szénbányák és annak akkori főgeológusa, 
dr. Bartkó Lajos minden segítséget megadott. Térítés- 
mentesen biztosított az alakuló szolgálat számára iro
dahelyiséget, telefont stb. Nekem, mint vezetőnek és 
adminisztratív munkatársamnak lakásgondjaink nem 
voltak. Salgótarján város és a megye vezetői ismertek. 
Tagja, majd elnöke voltam a megyei természetvédelmi 
bizottságnak.

Az 1960-as évek végén a szénbányák keretében mint 
üzemvezető víz- és talajmechanikai fúrásokat végez
tem a város és a megye több építőipari beruházásához, 
talajmechanikai szakvéleményeket készítettem. Nem 
volt ismeretlen a másik két megye sem. Egerben 1968- 
tól a Nógrádi Szénbányák bányamérnökségével részt 
vettem a városi pincék térképezésében. így a város 
műszaki vezetésével kapcsolatban voltam.

Miskolcon a mélyfúró vállalatnál, a szénbányánál és 
az egyetemen voltak önzetlenül segítő bányász és geo
lógus kollegák.

A munkatársaim az iskolapadból, a Miskolci Egye
temről, a geológiai technikumból, az adminisztrátorok 
a Magyar Nemzeti Bank salgótarjáni fiókjából 18 évi 
pénzügyi gyakorlattal kerültek a szolgálathoz.

A szervezési, kapcsolatépítési feladatok mellett az 
első szakmai munkákat az előző munkahelyemről hoz
tam: egri pincetérképezés, Salgótarján város építés- 
földtani térképezés előmunkálatai, természetvédelmi 
feladatok. Az első évek munkaterveit, a szervezési, 
kapcsolat-kiépítési feladatokat együtt dolgoztuk ki a 
pécsi szolgálattal. Dr. Szederkényi Tibor kollegám ha
sonló ipari háttérrel és gyakorlattal szervezte a dél 
dunántúli szolgálatot.

A szolgálat szervezésében és az első évek munkater
veinek elkészítésében, bizonyos keretek között szabad 
kezünk volt. Az első 10 évben az intézetben meglévő 
szakmai féltékenység nem nagyon zavart bennünket. 
Az intézet igazgatójának ajtaja és ugyan úgy a KFH 
elnökének ajtaja is mindig nyitva volt előttünk. A MÁFI- 
hoz lényegében adminisztratív szálak kötöttek, a fela
datokat közvetlenül a KFH-tól, sok esetben egyenesen 
az elnöktől kaptuk. A működéshez szükséges anyagi 
eszközöket szintén a KFH-tól kaptuk, de az intézet 
közbeiktatásával. Ezen a téren már a kezdetben voltak 
kisebb összetűzések az intézet osztályaival. Úgy gon
dolom, ez nem egyedi eset. A szakmai féltékenység az 
élet minden területén, országhatárok nélkül is létezik.

1970-ben Szederkényi kollégámmal részt vettünk 
egy 10 napos NDK-beli tanulmányúton. Az NDK terü
leti földtani szervezetei bizonyos mértékig mintául 
szolgáltak a magyarországi szolgálatok szervezéséhez. 
Itt a szakmai féltékenység odáig jutott, hogy ezek a 
szolgálatok a német földtani intézetből, de a főható
ságuktól is elszakadtak. Érdekes módon a hadseregnél 
találtak igazán hatékony támogatásra, innen kaptak 
"pénzt, paripát, fegyvert" földtani feladataik megvalósí
tásához. Szerteágazó szakmai tevékenységük közül már 
a 70-es években kiemelkedett a földtani környezetvé
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delem, a sokrétű műszaki-földtani problémák meg
oldása, úgymint a bányakárok és a felszínmozgások ta
nulmányozása, a károk elhárításának tervezése és kivi
telezése. Az itt szerzett tapasztalatokból évekig merí
tettünk ötleteket és erőt, lelkesedést a további mun
kánkhoz.

A magyarokhoz és a németekhez hasonlóan új föld
tani szervezetek kialakításában más KGST országok is 
próbálkoztak. Módunk volt közelebbről megismerni a 
csehszlovák és a lengyel próbálkozásokat is. Több évig 
részt vettünk egy magyar-szlovák szakmai együttműkö
désben, ahol a téma egy határközeli építőanyag-cse
rének földtani előkészítése volt. Itt a szakmai ellentéte
ket még a nemzeti (szlovák, morva, cseh) ellentétek is 
fokozták. A csehországi részen a hasonló földtani szol
gálatok működését úgy próbálták megoldani, hogy a 
megyei tanácsokhoz egy-egy geológus szakembert 
küldtek. Ez a szegény ember nagyon hamar elfelejtette, 
illetve elfelejttették vele, hogy miért is van ott (szóval, 
aki korpa közé keveredik ...).

A szlovák részen hozzá sem fogtak, mondván, ugye 
megmondtuk, hogy ennek semmi értelme. Náluk a mi 
szolgálatainkhoz hasonló feladatokkal a szlovák föld
tani főhatóság (SGU) inkább a kutató vállalatokat bízta 
meg, vagy maga végezte el a munkát.

Lengyelországban a lengyel földtani intézet koráb
ban is működő filiáléi vállalták a mi szolgálatainkhoz 
hasonló feladatok elvégzését.

A 70-es évek végén módomban volt egy igazán 
nyugat-európai, nevezetesen francia földtani szerveze
tet, a BRGM-et is megtekinteni, ahol Pálfy József kollé
gámmal igen rövid időt, 3 napot töltöttünk. Ott az előb
bi példákhoz hasonló szakmai ellentéteket talán az idő 
rövidsége miatt nem tapasztaltunk. Franciaországban 
az egyetlen nagy múltra tekintő földtani-bányászati 
intézet az országot lefedő vidéki szervezeteivel oldja 
meg a földtani, a környezetvédelmi és a szakhatósági 
feladatokat. Amit ott 20 évvel ezelőtt láttunk a környe
zetföldtani problémák kezelésére és megoldására, az 
nálunk még ma is távoli álom. A hulladékelhelyezést 
megalapozó felszín-érzékenységi térképsorozatnak 
nemcsak az áttekintő térképváltozatát, hanem a ter
vezési alaptérképek változatait is láthattuk nyomtatás
ban. Ezeknek a térképváltozatoknak az alapkondícióit 
használtuk fel a 80-as években induló környezetföld
tani térképezési munkáinkhoz.

Dr. Kassai Miklós kollegám a területi hivatalok 1999 
szeptemberében tartott találkozóján áttekintette az 
elmúlt 30 évet. Az általa elmondottakkal egyetértek, 
azokat néhány gondolattal egészítem ki. Véleményem 
szerint a szolgálatok, illetve a területi hivatalok igazi ki
bontakozását feltétlenül pozitívan befolyásolta az első 
10 évben a szakmai önállóság. A közös együttlétek je
lentőségét Kassai Miklós nagyon jól látja, az úgy igaz, 
ahogyan elmondta. A szakhatósági feladatok végzése 
terén nagyon sok leleményre, józan ítélőképességre 
volt szükségünk az új bányatörvény megjelenéséig. 
Ugyanis a régi bányatörvény igazán csak az állami 
bányavállalatok és elsősorban az ipari nyersanyagok 
területén intézkedett az ásványvagyon-gazdálkodás és 
a védelem vonatkozásában. A gomba módra szaporodó 
melléküzemági kavics, homok, építőkő bányászatra a 
70-es évek elején még a bányahatóság sem fordított 
kellő figyelmet. A mezőgazdasági termelőszövetkeze
tek pedig úgy gondolták, mivel a termőföld az övék, az 
alatta lévő homok- és kavics-vagyonnal is szabadon ren
delkezhetnek. így vált "ezertó országgá" a dél-borsodi
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kavics-előfordulás és a Duna kavics-teraszainak területe. 
Itt sok esetben a bányahatóság által kinevezett felelős 
műszaki vezetőket kellett meggyőzni az ásványvagyon
gazdálkodás fontosságáról, és ők vagy segítették, vagy 
akadályozták a szakhatósági feladataink végrehajtását. 
A Kerületi Bányaműszaki Felügyelőségekkel hasonló 
volt a helyzet. Itt is legtöbbet a személyes jó kapcsolat 
segített. Ki kellett találni az ún. saját erőből végezhető 
kutatást, ez bármennyire primitív is volt, több volt a 
semminél. Geológus szakértőkre volt szükségünk, so
kat segítettek a jó felkészültségű, szakmai színvonalra 
sokat adó, jó gyakorlati érzékkel rendelkező kollégák. 
Természetesen ki kellett szűrni a felelőtlen pénzhaj- 
hászókat - sajnos ilyenek is akadtak - ebben a KFH 
szakreferensei, de maga Fülöp akadémikus mint a KFH 
elnöke segített bennünket.

A második évtizedben kialakult kutatási irányok ma 
is alapját képezik a területi hivatalok munkájának. 
Adattáraik e munkák kapcsán gyarapodtak, kár, hogy 
mindjárt kezdetben nem volt lehetőség számítógépes 
adattárolásra.

A 80-as évektől megszűnt az önállóság, szervezetileg 
is a MÁFl-hoz tartoztunk (főosztályi rendszer, témafela
datok stb.). Számunkra ez a rendszer konkrét kutatá
sokra (fúrás, geofizika, anyagvizsgálat) nem adott le
hetőséget. Egy lehetőség maradt, a korábban külön
böző célú többtízezer fúrás, geofizikai mérés össze
gyűjtése, feldolgozása. Ez nem zavarta az intézet érde

keit, erre ott akkor senki sem vállalkozott. A régi fúrási 
adatokból sajnos vajmi keveset tudtunk hasznosítani, 
mivel a bauxit, a szén és az egyéb ipari fúrások leírá
sának felső 15-20 métere anyagvizsgálat nélkül, tech
nikusok, kollektorok, fúrómesterek által leírt rétegsor 
volt. A "komplex kutatási elvnek1' nyomát sem találtuk. 
Pedig ez a felső 20 méter lett volna nagyon lényeges 
számunkra, úgy az építőanyagok (homok, kavics), mint 
a környezetföldtani térképváltozatok elkészítésénél. 
Amit jól tudtunk hasznosítani, az az intézet által a 80-as 
években végzett komplex földtani térképezés fúrási és 
anyagvizsgálati adatai voltak, ha éppen sikerült azokat 
megszerezni.

Jól lehetett használni az építőipari nyersanyagok 
prognózis munkáinál az ÉVM földtani szolgálataihoz 
tartozó ún. kataszterező (előkutató) fúrásokat. Ezek
hez a KFH segítségével könnyebben hozzá lehetett fér
ni. Pedig ha meggondoljuk, abban az időben minden 
kutatást az állam fizetett, hasznosításuk össznépi érde
ket kellett volna szolgálni. Hogy ez csak igen kevés 
esetben valósult meg, ebben is a szakmai féltékenység, 
a karrierizmus játszott szerepet.

Végezetül: azt hiszem, hogy a fennmaradásért vívott 
három évtizedes harc nem volt hiábavaló. Állítom, 
hogy az országban nincs, vagy nagyon kevés hasonló 
szervezet van jelenleg is, amelyik ilyen kis létszámmal 
ekkora feladatot ilyen hatékonysággal lát el. Én a terü
leti hivatalok minden munkatársának ez alkalomból is 
kívánok kitartó munkát, egészséget és jó szerencsét.

VISSZATEKINTÉS A TERÜLETI FÖLDTANI 
SZOLGÁLATOK MEGALAKULÁSÁRA

DR. SZEDERKÉNYI Tibor — geológus

Bevezetés

A  Magyar Geológiai Szolgálat területi hivatalai - kez
detben, mint a Magyar Állami Földtani Intézet területi 
földtani szolgálatai -  30 évvel ezelőtt kezdték meg mű
ködésüket. Létrehozásukat az élet tette sürgetővé, amit 
a magyar földtan akkori legfelsőbb irányító szerve a 
Központi Földtani Hivatal, szerencsére időben észre
vett és pártolt. A megalapítás Fülöp József akadémi
kusnak, a Központi Földtani Hivatal elnökének - aki ab
ban az időben a Magyar Állami Földtani Intézet igazga
tója is volt - személyes érdeme. A szükségszerűség felis
merésén túl ő hozta létre a szervezeti keretet, pénzügyi 
hátteret és személyesen is részt vett az egyes területi 
csoportok vezetőinek és földtani szakembereinek kivá
lasztásában. Éveken át közvetlenül részt vett azok elhe
lyezési és "infrastrukturális" gondjainak megoldásában, 
célkitűzéseik megfogalmazásában, munkastílusuk kia
lakításában. Nagy kedvvel és ráfigyeléssel végezte ezt, 
érzékeltetve, hogy a területi csoportokat mintegy "saját 
gyermekeinek" tekinti.

Előzmények

A  hatvanas évek közepére a földtan szervezetei a nagy
mértékben felfuttatott ásványi nyersanyag-kutatás és 
bányászat hátterén Magyarországon soha nem tapasz
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talt méretűre és létszámúra fejlődtek, amelyek a MÁFI, 
MÁELGI és az egyetemek kivételével meglehetősen 
szűk iparági érdeket szolgáltak. Óriási mennyiségű föld
tani ismeretanyag, hatalmas adattömeg halmozódott fel 
mindenütt, amely az iparági célok teljesítésén túl nem, 
vagy csak alig hasznosult. A többrétű felhasználás igé
nye, amely mindig jellemezte a magyar földtant, szer
vezeti és szemléleti okok miatt nem érvényesülhetett.

Néhány, óriásra duzzadt, országos hatáskörű vállalat 
főleg személyi és pártkapcsolatok révén, elsősorban 
"külső megkeresésre", kutatási eredményeit, kutatóit 
egy-egy helyi probléma megoldására "rendelkezésre 
bocsátotta". Jól ismert volt a MÉV (Mecseki Érc- 
bányászati Vállalat) és az OKGT (Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszt) ilyen "patrónus" tevékenysége az ivó
vízzel- és termálvízzel kapcsolatos egyes helyi kíván
ságok teljesítésében. Persze, a többi vállalat és intéz
mény sem volt mentes az efféle "szocialista segítség- 
nyújtási" kényszertől. Ilyen volt a korszellem, amely
ben a kutatási eredmények többrétű hasznosítása ilyen 
sajátságos módon nyilvánult meg.

A keleti tömb országai közül 1968-ban nálunk tör
tént az első próbálkozás valamiféle szocialista piacgaz
daság bevezetésére. Jól tudjuk, hogy az "új gazdasági 
mechanizmus" néhány év múlva, különböző retrográd 
erők térnyerése miatt megtorpant, de lényegében 
mégiscsak ez időponttól számítható Magyarország
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