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Földtani szakértői 
engedélyek kiadása az 

Amerikai Egyesült 
Államokban

A sz erz ő  a M agyar G eológiai Szolgálat és a  
M agyar Á llam i Eötvös Ö sztöndíj tám ogatásá
val 1997-ben  és 1998-ban a z  USA-ban tett ta
nulm ányútja so rá n  a  fö ld ta n i sza k értő i en ge
délyek k ia d á sá ró l gyűjtött in fo rm á ció k a t fo g 
lalja össze.

Az Amerikai Egyesült Államokban a földtani szakértői 
engedélyek kiadásának rendje korántsem egységes és 
rendezett. Az USA huszonöt államában létezik olyan tör
vény (statute), mely rendelkezik a földtani szakértő fo
galmáról, az engedély kiadásának rendjéről (ld. az áb
rán). További öt államban (New Mexico, Nebraska, New 
York, Texas, Utah) 1998-ban nyújtanak be törvényjava
slatot ez ügyben. Általában azonban nem egyértelmű a 
szabályozás a tekintetben, hogy milyen tevékenységek
hez kötelező ezen engedély birtoklása.

Az engedélyt minden esetben az állam, illetve az állam 
által felállított testület adja ki. E testületnek rendszerint 
tagja az állam főgeológusa és elismert szaktekintélyek, 
egyetemi tanárok. A huszonöt állam közül három lé
nyegében csak definiálja a földtani szakértő fogalmát 
(felsőfokú szakirányú végzettség, többéves gyakorlat, 
publikációk) és aki ezen kritériumoknak megfelel, az 
automatikusan megkapja a bizonyítványt.

Az államok nagyrésze (tizenhat állam) tényleges (írás
beli) vizsgához köti az engedély kiadását és leírja a tevé
kenységeket, melyhez az engedély szükséges. A legtöbb 
állam nem fogadja el a másik állam által kiadott enge
délyt, így a földtani vállakozóknak nem ritkán 4-5 állam

engedélyét is be kell szereznie a tevékenység folyta
tásához. Azon államokban, ahol nincsenek nevesítve az 
engedélyhez kötött tevékenységek, ott maguk a fóválla- 
kozók követelik meg az alvállalkozó geológustól az en
gedély birtoklását. Négy államban adnak ki szakági en
gedélyt az általános földtani szakértői engedély mellett 
(California, Oregon, Arkansas, Georgia). Az engedélyek 
kiadásában az államok teljes autonómiával bírnak és az 
üzleti életben az államok által kiadott engedély birtok
lása alapvető szükséglet.

Az USA-ban az állami testületeken kívül az American 
Institute of Professional Geologists (AIPG) is állít ki bi
zonyítványokat, ezt azonban csak Alaska és Indiana is
meri el. Az AIPG egyébként egyfajta szakszervezeti, ér
dekképviseleti funkcióval bír a földtani vállakozók kö
zött. Speciális szakági bizonyítványokat állít ki az Ameri
can Association of Petroleum Geologists és a Society of 
Independent Professional Earth Scientists, amelyeket 
számos államban és bíróságon szintén elfogadnak.

A szabályozás és a gyakorlat Florida
Államban

Részletesebben tanulmányoztam e kérdésben Florida 
Állam gyakorlatát. Erről a Chapter 492 Florida Statutes 
és a Rules 61G16 Florida Administrative Code (1994  
január) rendelkezik. A jogszabály elrendeli, hogy min
den, a földtannal foglalkozó szakembernek rendelkez
nie kell ezen engedéllyel, és megadja a fontosabb de
finíciókat. Rendelkezik a Board of Professional Geolo
gists felállításáról a Department of Professional Regu- 
lation-on belül. A nyolctagú testületben öt tag földtani 
szakértő, két tag szakmán kívüli és a nyolcadik az állam 
főgeológusa. A tagokat a kormányzó négy évre bízza 
meg. A testületnek joga van részletes szabályozást is ki
adni. A jelentkezési díj vissza nem térítendő 150 USD, a 
vizsgadíj 250 USD, melyet sikertelenség esetén visszaté
rítenek! A kétévenkénti megújítási díj 150 USD.

A követelmények: felsőfokú szakirányú végzettség, le
galább hét év gyakorlat, melyből legalább három föld
tani szakértő mellett töltendő, de ebbe beleszámíthatok 

az egyetemi tanulmányok évei is. A 
vizsga írásban történik, a vizsgaté
telek előre megkaphatok. A sikeres 
vizsgához legalább 70 %-os teljesí
tés szükséges.

A törvény hatálya kiterjed a jogi 
személyekre is, de ez esetben ele
gendő, ha a cégen belül a munkát 
végző vagy a felelős személy ren
delkezik az engedéllyel. A vizsga
kényszer alóli kivételek csak az ok
tatásban foglalkoztatott személyek, 
valamint a USGS és a Florida Geo
logical Survey kutatói. A földtani 
szakértők listáját a testület minden 
évben közreadja.
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