
Földtani
A  Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszté

rium immár hetedik alkalommal, az 1997-98-as tanévre 
is meghirdette a Földtani Örökségünk című középisko
lai pályázatot Az ez évben beérkezett 172 pályázat érinti 
a földtan, földrajz és földtani természetvédelem szinte 
minden területét. Pályázatok érkeztek a barlangtan, a 
hidrológia, a hidrogeológia témaköréből, egy-egy hegy
ség földtani, geomorfológiai felépítéséről. Kedvelt téma 
egy-egy meglévő tanösvény leírása, illetve tanösvényre 
történő javaslat, de nem kevés az a dolgozat, amely egy- 
egy földtani, geomorfológiai objektumot ismertet.

A pályázatokat bíráló bizottság értékelte és a két kor
csoportból 20-20 jeligés dolgozatot javasolt jutalmazás
ra. A szokások szerint a Magyar Geológiai Szolgálat is 
ajánlott fel különdíjakat.

Az MGSZ különdíját kapta az I. kategóriában (közép
iskola 1.-2. osztály) a "Gránit" jeligéjű "Radioaktív hul
ladék a Mórágyi Gránitban" c. dolgozat. Készítője Sze- 
bényi Anita  - Nagy Lajos Gimnázium, Pécs. A dolgozat 
először a Mórágyi-rög felépítését, kialakulását ismerteti, 
majd a pályázó helyszíni riportot írt az üveghutai 
munkákról.

A II. kategóriában (középiskola 3.-4. osztály) a "Végre 
elkészült" jeligéjű, "A Velencei hegység tájsebei" c. dol
gozat kapta az MGSz különdíját. Készítője Fekete Ju d it  
Rita  - Ybl Miklós Középiskola, Székesfehérvár. A dolgo
zat először leírja a Velencei-hegység általános és föld
tani felépítését, majd Székesfehérvár és Pázmánd kö
zött 8 elhagyott kőfejtőt ismertet. A jelenlegi állapot 
leírása a természet- és környezetvédelmi gondolkodás 
jó példája, amelyet jó fotók egészítenek ki.

A II. kategóriában a "Vadalma" jeligéjű és című pá
lyázat az MGSz elismerő oklevelét kapta. Készítője Bán  
Ja n k a  - Budapesti Evangélikus Gimnázium. Ez a dolgo
zat egy földtörténeti mese, amelyet az öreg kő mesél a 
kis kavics unokájának a Föld és az élet keletkezéséről. 
Szellemes szövegek és szellemes rajzok díszítik.

A MÁFI különdíját az I. kategóriában ugyancsak 
Szebényi Anita  pécsi tanuló nyerte el. A II. kategória 
MÁFI különdíjának nyertese D om brádi E n d re  a Gö
döllői Református Líceum tanulója nyerte el "Keresz
tezett limonitos homokok" jeligéjű dolgozatával, mely
nek címe: "A gödöllői vasúti bevágás felső szintjének 
földtani jellemzése".

Az Országos Földtani Szakkönyvtár különdíját az első 
kategóriában H erd liczk a  Z sófia  a Budapesti Evangé
likus Gimnázium tanulója nyerte el "Rerum honesta- 
rum certamen" jeligéjű, a Budai várhegy barlangjairól 
szóló dolgozata pontos irodalomjegyzékének elkészí
téséért. A II. kategóriában az OFSz különdíját D om in- 
kovics Csaba  a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 
tanulója kapta "Domino" jeligéjű "Sárvár földtani fejlő
déstörténete és termálvízkutató mélyfúrásai" című dol
gozata pontos irodalmi hivatkozásaiért és alapos iroda
lomjegyzékéért.

A díjak átadására a pályázat eredményhirdetési és díj

átadó ünnepségén, 1998. július 24-én a jutalomtábor 
színhelyén, a Bükki Nemzeti Park rejteki oktatóköz
pontjában került sor.

Az MGSZ díjakkal szokás szerint könyvjutalom és ok
levél járt, egyben a Szolgálat meghívta a két vidéki 
nyertes osztályát (vagy szakkörét) a felkészítő tanár 
vezetésével egy, az MGSZ-ben és a MÁFI-ban teendő ta
nulmányi kirándulásra.

Köszöntjük a sikeres pályázókat, és köszönjük az ösz- 
szes pályázó lelkesedését, ügyszeretetét!

Földtani együttműködés 
Albániával

A  MÁFI és az Albán Földtani Intézet szakemberei már 
több éve dolgoznak a skhodrai medence környezet
geológiai térképezésén közös projekt formájában.

1998. június 22. és 28. között az albán geológusok egy 
csoportja (Dr. Halil Haliadnak, az Intézet igazgatójának 
vezetésével) a számítógépes térképszerkesztés folya
matában működött közre a MÁFI gépein (projekt
vezető: dr. Scharek Péter). Június 23-án csatlakozott 
hozzájuk dr. Irakli Premti, az Albán Geológiai Szolgálat 
főigazgatóhelyettese, aki dr. Mehmet Zacajnak, a GSA 
főigazgatójának megbízásából együttműködési tárgya
lásokat folytatott dr. Farkas Istvánnal. A tárgyalásokat 
szándéknyilatkozat aláírása zárta, amely együttműkö
dési megállapodás megkötését irányozza elő a két szol
gálat között.

Földtan és Bányászat 98

1998  március 24 és 27 között Havannában tartották 
meg a földtani kutatás és bányászat legrangosabb kubai 
rendezvényét (Geológia у Mineria 98). Dr. Korpás Lász
ló "A m agyar és a kubai földtani szolgálatok kapcso
latának története" címmel tartott előadást. A március 
27-i záróülésen a magyar geológusok munkájának elis
meréseként Dr. Korpás László a maga és Brezsnyánszky 
Károly nevében vehette át a Kubai Földtani Társulat 
külföldi tiszteleti tagságát igazoló okleveleket.

HELYREIGAZÍTÁS

A Földtani Kutatás 19 9 8 /2  számában tájékoztatót közöltünk 
a hazai földtudományi kutatási témákról. Sajnálatos módon 
szerkesztési hibából eredően az ELTE Alkalmazott és Környe
zetföldtani Tanszékének témái közül a külföldi kooperá
cióban végzett Dunántúli-középhegységi karsztvízszint válto
zások nyomonkövetése dinamikus faktoranalízissel című té
mánál rosszul neveztük meg a témavezetőt, helyesen a fenti 
téma vezetője Kovács József.

A szerkesztő
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Dr. K ordos Lászlót a  Földtani 
Múzeum vezetőjét:

A rudabányai új m ajom leletről.

-  M ióta ism ertek  csontleletek a rud a bá n y a i p a n 
non lignites összletéből?

A múlt század végén, amikor a vaskohászat a Kárpát
medencében fejlődésnek indult, akkor kezdték meg a 
rudabányai vasérc külfejtéses művelését. A vasérc tes
tek fedőjében lévő egykori völgyekben felhalmozódott 
pannon mocsári-tavi üledékeket mint meddő anyago
kat kezelték és letakarították. Ezekből már 1902-ben 
került elő csontmaradvány, egy Hipparion fog, ami be
került a MÁFI gyűjteményébe, mint az első csontma
radvány. Később szórványosan további csontmarad
ványok is előkerültek a 20-as évek végén, amelyeket az 
irodalomban ismertettek.

-  H ogyan ism erték  m eg a z  első  hom inida  leletet?
Az első majomlelet 1967-ben került elő. Hernyák Gá

bor a vasércbánya vezető geológusa körbenézett, be
gyűjtötte az ősmaradványokat. Az intézet (MÁFI) 100 
éves fennállásához rendezett kiállításhoz 1967-ben 
Tasnádi Kubacska András körbe járta a bányákat, hogy 
összeszedjen értékes anyagokat, szép ásványokat, és ak
kor hozott el 1967 szeptemberében Hernyák Gábortól 
egy állkapcsot, amire Hernyák Gábor felhívta a figyel
mét. Tasnádi ezt átadta Kretzói Miklós gerinces paleon
tológusnak. Ő felismerte, hogy ez a lelet egy különleges 
darab, mert egy 10 millió éves kihalt emberszabású ma
jom, és elnevezte Rudapithecus hungaricus-nak. A kö
vetkező lelet 1969 -ben került elő, mely szintén egy áll
kapocs volt, amit ugyancsak Hernyák Gábor talált meg. 
1971-ben, amikor Kretzói már Debrecenben volt tan
székvezető, akkor egy KFH-MÁFI-Debreceni Egyetem 
együttműködésben megkezdték az ásatásokat. Az első 
lelőhelyen 1976-ig tartottak az ásatások. Én ezeken az 
ásatásokon először diákként, később mint asszisztens 
vettem részt. 1971-76 között 74 db majomnak tekint
hető leletet találtak. Ezek zömmel fogak, állkapcsok és 
néhány végtagcsont-töredékek voltak. Ezen kutatások 
eredményeinek nagy részét publikálták 1974-76-ban 
rangos folyóiratokban, melyek alapján levont következ
tetéseket csak elméletnek tekintették, mert nem fogad
ták el, hogy ez az emberré válás ázsiai eredetét bizo
nyítja. 1978-tól már az ásatásokat Kordos László vezeti, 
ennek fontos lépcsői: Rudapithecus koponyája, majd 
1988-ban a Anapithecus koponyája és ma már 180 lelet
nél tartunk.

-M i a z  ez  évi szezon ásatásainak a z  ered m én y e?
Gyakorlatilag 1992-től a kutatás nemzetközi együtt

működéssel történik. Az utolsó 2 évben a Torontói 
Egyetemmel közösen végezzük a kutatások egy oktatási 
program keretében, amit a Torontói Egyetem hirdetett 
meg, az ő pénzükön, ők ásnak nekünk. A mostani lele
teknek tudományos jelentősége az, hogy előkerült 12 
majomfog, az Anapithecusnak előkerült egy comb
csontja.

-  Mi a z  ú j leletek tudom ányos jelen tő sége?
Jelentősége az, hogy ilyen lelet ritkán marad meg, 

kevés van belőle. Pedig a combcsontból sok dologra le
het következtetni:

* mekkora volt az állat,
* milyen volt a mozgásviszonya az evolúciós fo

lyamatban.
Azért nagy jelentőségű ez, mert ennek a majomnak a 

fogazata és állkapcsa ősi jellegű, ugyanakkor a végtag
csontjai alapján pedig az emberszabású majom moz
gását tükrözi és bizonyítottan európai elterjedésű állat 
volt.

-  Mi a lelőhely nem zetközi jelen tő sége?
Az egykori nagykiterjedésű lignites terület jó részét a 

bányászati letakarítás során elhordták, nagyon kicsi te
rületen maradt meg eredeti állapotában. Nemzetközi 
kutatási értékét növeli, hogy alaposan feldolgozott lelő
hely, itt ma már nagyon speciális kérdésekre tudunk 
választ adni, elsősorban az őskörnyezetet tudjuk legjob
ban rekonstruálni, mi volt ott egykor. Ha például elő
kerül valamilyen fog, de nem tudunk mit kezdeti a föld
tani háttérrel, az édes kevés. Ez egy gazdag lelőhely, 
15x15 m-es területen, eddig 200 majomlelet, 2 kopo
nya, végtagcsont, 200 fog került elő, tehát ez világvi
szonylatban is jelentős lelőhely. Európában Rudabánya 
a leggazdagabb előemberi lelőhely és az emberré válás 
szakaszában is meghatározó jellegű. Kelet-Afrikában, 
Spanyolországban, Törökországban, Indiában, Pakisz
tánban és Dél-Kínában ismertek hasonló lelőhelyek.

-  M i a M ÁFI sz erep e  a  kutatásban és feld o lgo zá s
ban?

1971-ben KFH-MÁFI megbízással indult kutatás ered
ményeképpen a lelőhelyet 1977-ben természetvédelmi 
területté nyilvánították. Szintén a KFH-MÁFI megbízás
sal éveken keresztül kiépült a rudabányai lelőhely, ami 
azt jelentette, hogy védőtető került a lelőhely fölé, víz
levezető árkokat ástak, kerítés, faház, kutatóház épült, 
villamos áram, stb. került oda. Ez mind földtani vonat
kozású pénzből készült el. A fenntartás költsége a 80-as 
évek második feléig rendelkezésre állt. Állandó kezelő 
személyzet volt, akit mi bíztunk meg. A kutatásra elkü
lönített pénz nem volt, de a Földtani Intézet rendes 
terepi munkái közé beiktattuk az ásatást, diákokat is al
kalmaztunk nyári munkára. Ez a pénzalap mára teljesen 
megszűnt, egyszer történt az, hogy OTKA-pénzt kap
tam. 1992-ben volt az amerikai-magyar közös alap és 
több külföldi projekt támogatással egy nagyszabású 
nemzetközi együttműködés a témában. A Földtani 
Intézet a kutatás vezetője (mi tudjuk, hol lehet ásni és a 
leletek bekerülnek a múzeumba). A kutatást az intézet 
kézben tartja, és igen kis részben intézeti támogatással 
történnek a kutatások.

-  M iként történik  a z  ered m én y ek  feld o lgo zá sa
Ezt nemzetközi összefogással végezzük, tehát min

denki amihez ért, azt vizsgálja. A majom leleteket egy ka
nadai kollégával dolgozzuk fel, aki ennek a témának a 
specialistája a világon. A többi állatcsontok közül: a ra
gadozókat például egy svéd, a hippariont egy washing
toni kutató csinálja, kb. 35 fős nemzetközi gárdával dol
gozunk; akik az adott területnek a világon elismert ku
tatói.
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-  M i a nem zetközi kutatás ered m én y e?
Aláírt szerződés van Columbia University Press-sel a 

monográfia kiadására, ha minden jól megy, jövő ilyen
korra megjelenik.

-  H ogyan történik  a  leletek ő rzése?
Itt vannak a MÁFI-ban, majomlelet a páncélszekrény

ben, a csontmaradványok a múzeumi gyűjteményben. A 
helyszínen komoly őrzés nincs. Miután természetvédel
mi terület, állami tulajdonban van. Kezelője ma a ter
mészetvédelmi hatóság. Kezdetben együttműködés 
volt a Rudabányai Vasérc Bányával, voltak pénzügyi 
problémák, azért a tulajdonosi jogokat az Országos 
Természetvédelmi Hivatal átvette és a szokásoknak 
megfelelően a KHF-n keresztül az intézet kapta meg a 
kezelői jogot. A mai állapotoknak a kezelő jog átadás 
nem felel meg, így az intézet azt nem gyakorolja, mert 
jogalapja nincs, pénze sincs rá. Pillanatnyi helyzet sze
rint nem tudni még, hogy jogosan-e, de a természet- 
védelmi területet egyéb bánya területekkel együtt a Ru- 
dagipsz Kft. megvette.

Tehát tisztázandó a tulajdonjog és a kezelői jog kér
dése. A kutatási jogot szeretnénk továbbra is megtar
tani. Ennek semmi akadálya nincs, mert nincs más, aki 
ezt tudná csinálni.

-M agyarországon m ik a további kutatási lehetősé
gek ?

Az attól függ, hogy mi lesz a lelőhely sorsa.
Ez lehet: most még az ellenőrzési munkát kell elvé

gezni, a vízelvezetést meg kell oldani, a lelőhelyet egy 
vastag földréteggel el kell temetni, hogy ne férjenek 
hozzá illetéktelen személyek. Ehhez pénzt Tardy János 
KTM államtitkár-helyettes ígért arra, hogy újra meg le
hessen építeni a tetőzetet, és meg lehessen őrizni az 
ásatást. Minden attól függ, ki a tulajdonos, de ez már az 
intézettől független dolog. Több minisztérium érintett 
ebben a kérdésben. Alapvetően a KTM, az intézet a ku
tatás révén a GM-hez tartozik, de elvileg az új Nemzeti 
Örökségek Minisztériumához is tartozhatna, mert egy 
nemzeti örökségről van szó.

A Rudagipsz KFt. elnyert egy 16M Ft-os tervkészítési 
pályázatot, ezért nekik a lelőhely megőrzésére terveik 
vannak. Ha jogosan került hozzájuk a terület és valóban 
komoly terveik vannak, akkor végre van egy kezelője a 
telepnek. Amennyiben jogszerűtlenül került hozzájuk, 
akkor nincs miről beszélni.

(Oszvald -Zelenka)

Dr. B o d o k y  Tam ást az ELQI 
igazgatóját:

Az Eötvös Múzeum áthelyezéséről...

-  M iért hozták f e l  a  Tihanyi O bszervatórium ból az  
Eötvös kiállítást?

Eötvös Lóránd születésének 150. éves jubileumáról 
országszerte több rendezvénnyel emlékeznek meg. Eh
hez az évfordulóhoz kapcsolódva szeretnénk bemutat
ni a szakmai és a nagyközönségnek is azt a sok tárgyi 
emléket, köztük tudománytörténeti ritkaságokat, ere
deti ingákat, amit eddig a Tihanyi Obszervatóriumban 
őriztünk, illetve részben ki is állítottunk. Azonban egy
felől Tihany üdülőhely jellegénél fogva erre nem túl 
alkalmas, másfelöl az Obszervatórium automatizálásá
val az ott dolgozók csökkenő létszáma az Eötvös ha
gyaték látogathatóságának és biztonságának kérdését is 
egyre élesebben vetette fel. Tihanyi kiállításunknál ta
pasztalnunk kellett, hogy ez az egyedülálló kollekció, ha 
nem kellő védelem mellett mutatjuk be, menthetetle
nül sérül. Nem volt bemutatásához elegendő hely sem, 
itt az ELGI épületében, a főbejárat mellett adott volt ez a 
használton kívüli egykori számítógép terem, ahol biz
tosítható a megfelelő alapterület és a védelem. Úgy 
éreztük, itt a jó alkalom a gyűjtemény felmérésére és 
rendezésére.

-  Kik segítettek a  kiállítás létreh o zá sá ba n ?
Az ELGI kutatóinak közös szívügye ez a kiállítás, de ha 

mégis ki kell emelni valakit, akkor a kiállítás megte
remtésének legfőbb "menedzserét" dr. Baráth István 
műszaki igazgatóhelyettes urat, dr. Szabó Zoltánt, az 
Eötvös hagyaték szakmai gazdáját és Körmendi Alpári, 
az Obszervatórium vezetőjét, a hagyaték hűséges őrét

említeném. Kollégáim összeállítottak egy listát, hogy 
kiket érdemes a kiállítás szponzorálásával kapcsolatban 
megkeresni, Baráth úr segített a posztomból adódóan 
rám háruló kilincselés hálátlan feladatában és bár ele
inte némi kételkedéssel álltunk ennek neki, meglepe
tésünkre várakozáson felüli volt a segítségnyújtási kész
ség.

Elsőként Magyar Bálint művelődési és közoktatási mi
niszter úr a Nemzeti Kultúrális Alapból adott jelentő
sebb összeget, a legnagyobb támogatást az Erdődy Gá
bor kormánybiztos úr vezette Milleneum Emlékbizott
ság részéről kaptuk, de meg kell említenem a MÓL Rt-t, 
a Zuglói Önkormányzatot, az ELGOSCAR International 
Kft-t, az EAGE-t, a GEOPORT Kft-t, mint legjelentősebb 
pénzügyi támogatókat.

Áz összejött pénz lehetővé tette, hogy megbízzuk 
Szőke Béla urat a Természettudományi Múzeum látvány 
tervezőjét és egy kiállítások építésére szakosodott cé
get, a kiállítás magas színvonalú megtervezésére.

-  M it fo g n a k  itt bem utatni?
A kiállítást létrehozók szándéka szerint immáron vég

leges, tudományos ismertségéhez méltó környezetben 
tudják bemutatni a világszerte ismert tudós munkáit és 
néhány személyes vonatkozású tárgyi emlékét.

A látogatót az ajtóval szemközti falon Komáromi Katz 
Endre ismert portréfestő, Eötvös Lórándról fénykép 
alapján készített festménye fogadja. A kiállítás keretét a 
Fizikai Intézetbeli szobájának bútorai, a kerevet, fote
lek, dohányzó asztal, a hatalmas íróasztala, valamint né
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hány más szép kiegészítő bútor adja. A falakon életrajzi 
adatok, általa készített, vagy róla készült fotók lesznek. 
Az első teremben a jobb oldalon, tárlókban személyes 
tárgyait, feljegyzéseit, publikációit állítjuk ki, míg a bal 
oldalon kezdődik a különböző tipusú ingák bemuta
tása, készítésük időrendjében. Az első, az ős inga, kivé
telével mind teljesen eredeti darab. Az ős inga (1890)  
megmaradt részeit Holló Ferenc kollégánk, a ránk ma
radt precíz szerkezeti rajzok alapján restaurálta. Eötvös 
1919-ben bekövetkezett haláláig Süss Nándor, a Mar- 
burgban született mechanikus volt állandó partnere az 
ingák mechanikai kivitelezésében. Az együttműködé
sük során készített minden típusból kiállítunk egyet, 
hiszen mindegyik hozott valami újdonságot.

A fő helyen az egyik leghíresebb darab az úgynevezett 
"Balatoni- inga" látható, melyből csak ez az egy példány 
létezik.

Bemutatásra kerülnek az Eötvös inga későbbi - Eötvös 
halála után kifejlesztett - változatai is, valamint a szintén 
Eötvös által szerkesztett és használt mágneses transz- 
latométerek is.

A látogatók megértését kérjük majd, hogy az ingákat 
csak üvegfal mögül nézhetik, de meg kell érteniük, 
hogy ezek a műszerek működőképes, egyedi darabok.

-  M i lesz a  kiállítás további so rsa ?
Az 1998. szeptember 22-én megnyíló kiállítás szeret

nénk, ha állandó kiállítás maradna. Az elmondottakból 
az is érezhető, hogy a tihanyi szűk kereteket alaposan 
felülmúló, nívós kiállítást akarunk létrehozni. A buda
pesti helyszín valószínűleg a látogatók népesebb tábo
rát vonzza majd. Ebbéli reményünket erősíti, hogy az 
egy éve az Interneten elérhető virtuális múzeumunk 
iránti érdeklődés a visszajelzések alapján igen számot
tevő (címe: elgi.hu\museum). Többször találkoztunk 
azzal a kérdéssel is, hogy mindaz, amit ott látnak meg- 
tekinthető-e a valóságban is? Remélem, hogy szeptem
ber 22. után igent mondhatok a kérdésre.

(Oszvald)

Pince-partfal hírek
Az 1998. évi költségvetési törvény a pince és part

falveszély elhárításra összesen 1,11 Md Ft-ot különített 
el. A február elején megtartott Pince Bizottsági ülésen a 
támogatási igényt beadott 77 település között kb. 540 
MFt került szétosztásra.

Az 1997. november végéig beküldött 1998-as évi 
mentesítési tervek összesen 1,17 Md Ft értékű munka 
elvégzését tervezték, melyből 844 MFt a támogatási 
igény és 326 MFt az önrész vállalás. A jelentkező kiste
lepülések gazdasági lehetőségeivel magyarázható, hogy 
az önrész nagysága 1995. óta alig emelkedett.

A megmaradt 110 MFt az évközi pótigényekre, bekö
vetkezett haváriák elhárítására maradt. Ez a keret július 
végén került felosztásra. Az egész évet tekintve össze
sen 85 település kapott támogatást.

Az 1992-ben kiírt igénybejelentés óta jelentősen meg
változtak a gazdasági körülmények ezzel együtt a tá
mogatási feltételek is. A Tárcaközi Bizottság csak köz
területi (állami, önkormányzati), esetenként egyházi tu
lajdon védelmét szolgáló munkákat finanszírozott, to
vább települési önrész vállalását írta elő. Az augusztus 
4 -i ülésén döntött arról is, hogy a megváltozott feltéte

Az 1 9 8 6 -b a n  a la p íto t t  H O  T E n g in e e r in g  eg y a — 1

a u s z tr ia i s z é k h e ly ű  k o n z u ltá n s  c é g , a m e ly  az ■ H « J

e lm ú lt é v t iz e d b e n  je le n t ő s  p o z íc ió k a t  é p íte t t
k i az  o la jip a r i  s z o ftv e r e k , i l le tv e  az a z o k h o z . i
k a p c s o ló d ó  ta n á c s a d ó i te v é k e n y s é g e k  n e m 
z e tk ö z i p ia c á n .

C é g ü n k  h a m a r o s a n  m e g n y íló  b u d a p e s ti  iro 
d á já b a  k e r e s ü n k  ta p a s z ta lt :

Rezervoár-geológusokat

Petrofizikusokat

Szeizmikus értelmezőket ! f ' . ‘í'V -

Rezervoár-mérnököket ■

S z ív e s e n  v e ss z ü k  to v á b b á  az in te g r á lt  re z e r-
v o á r -m o d e ile z é s  i r á n t  é r d e k lő d ő  p á ly a k e z d ő k
je le n tk e z é s é t  is  a f e ls o r o lt  s z a k te r ü le te k r ő l.

T e v é k e n y s é g ü n k  in te r n a c io n á lis  je l le g é b ő l
fa k a d ó a n  m in d e g y ik  á llá s h o z  a la p v e tő  k ö v e 
te lm é n y  az a n g o l n y e lv  is m e r e te  é s  a m o b ili
tás.

A m e n n y ib e n  a  fe n t i  á llá s o k  v a la m e ly ik e  fe l
k e l te t te  é r d e k lő d é s é t ,  k é r jü k  k ü ld je  e l an g o l
n y e lv ű  ö n é le tr a jz á t  az a lá b b i c ím r e : •

HOT Engineering GmbH
R o s e g g e r s t r a s s e  1 5

A -8 7 0 0  L e o b e n
Austria

Telefon: +43 3842 450 5 3 0
Telefax: +43 3842 430531

lek miatt egységes szerkezetben teszi közzé a támo
gatási feltételeket a Belügyi Közlönyben és az Önkor
mányzati tájékoztatóban.

Az elmúlt években beadott igénybejelentések tartal
mi különbözősége miatt meghatároztuk a tartalmi és 
formai követelményeket is, figyelemmel a számítógé
pes adatfeldolgozás igényeire. A támogatási igények 
várható beadási ideje december közepe. A partfálve- 
szély-elhárításra 460 MFt állt rendelkezésre. A Bizottság 
döntése alapján 1998-ban egy ütemben került kiírásra a 
pályázat, a 80 beérkezett pályázat közül 66 volt a for
mailag megfelelő és valósan közterületet veszélyeztető. 
Ezek között 401,3 MFt lett május elején kiadva. Augusz
tus végéig 7 pótkérelem érkezett be, melyek közül egy 
nem volt támogatható. A partfalas pályázatok tartalmi, 
formai követelményrendszerét a Bizottság nem kívánja 
változtatni. Az elmúlt három ütem tapasztalatai alapján 
a rendszer korrektül működik. Az 1999- évi pályázati 
kiírás a költségvetési törvény elfogadását követően a 
Belügyi Közlönyben fog megjelenni. Az új pályázatok 
beadásának várható ideje 1999 március közepe lesz.
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B o k o r  C sabát a MÓL Rt. 
Hazai Kutatási Üzletág 

igazgatóját:

..milyen feladatokat kapott az új munkakörbe történő
kinevezésekor ?

1997. októberében a MÓL Rt. ügyvezetése elfogadta a 
hazai olajkutatás 15 évre elkészített stratégiáját. Ezt a 
Hazai Kutatási Üzletág irányítása közösen dolgozta ki és 
e stratégia alapján kell dolgoznunk a következőkben. A 
korábban megkezdett módon folytatjuk a klasszikus 
szénhidrogén-kutatási területeknek nevezett medence
területekről való kilépést az eddig még nem kutatott 
területek irányába. A feladatunk ugyanis nemcsak az, 
hogy a szénhidrogén felhalmozódási övékben a jelen
tős mértékben feljavult technikával és ismerethalmaz
zal további lelőhelyeket találjunk, hanem az is, hogy 
más területekről és térrészekről eldöntsük, hogy to- 
vábbkutatásra érdemesek-e. Ilyen terület például a 
Bakony is.

-  A MÓL Rt. a z  o rszá g  legnagyobb kutató és ku
tatásfinanszírozó cége. M ilyen kutatási volum en  
várható az elkövetkező  években?

A következő öt évben a társaság reálértékben is na
gyobb összeget kíván kutatásra fordítani, mint az előző 
öt évben. Ez azt jelenti, hogy társaságunk a korábbi
akhoz hasonlóan meghatározó jelentőségű lesz a hazai 
szénhidrogén-kutatási területen. A koncessziós tár
saságok az elmúlt években két fúrást mélyítettek és 
1000 km nagyságrendű 2D szeizmikus mérést végeztek. 
Ugyanezen idő alatt a MÓL Rt. 20 új kutatófúrást mé
lyített, 2000 km 2D és 500 km2 3D szeizmikus mérést 
végzett évente. Ez összesen évi 10 - 12 milliárd forint 
kutatási költséget jelent. A tulajdonosok eredmény elvá
rása évi 2 - 2,5 millió tonna szénhidrogénvagyon nö
velés.

A MÓL Rt. egy olyan tőzsdén jegyzett olajtársaság, 
melynek tulajdonosai többségükben hazai és külföldi 
intézményi és magánbefektetők.

A magyar állam stratégiai okokból megtartott 25% + 
egy arany részvényt, amely különleges jogokat biztosít 
részére. Az ilyen társaságok tevékenységei, így a kutatás 
is csak gazdaságossági alapon valósulhat meg. A kutatás 
nagy kockázatú tevékenység, amit a piac az elmúlt évek
ben szokásos 20 dollár körüli hordónkénti olajárral is
mer el.

A következő öt évben a MÓL Rt. 80 milliárd forintot 
fog költeni kutatásra, amellyel szemben 1 0 - 1 2  millió 
tonna egyenérték kőolaj és földgáz készlet felfedezését 
várják tőlünk.

-  Van-e a  jö v ő  fela d a ta ih o z  m egfelelő  m ű szer és  
szakem ber állom ánya a  MÓL Rt.-nek?

A COCOM Bizottság megszűnte után a magyar olaj
ipar olyan eszközökhöz tudott jutni, amely minden ko
rábbinál lényegesen jobb mérési, feldolgozási és értel
mezési lehetőségekhez juttatta a társaságot. A módsze
rek és eszközök megtanulása és fejlesztése oda vezetett, 
hogy a magyarországi szénhidrogén kutatás 62. évében 
is sikerül komoly eredményeket elérni.

Nem szabad elfeledkeznünk azokról a módszerfej
lesztésekről, amelyet a MÓL Rt. folytatott illetve finan
szírozott az elmúlt években. Ilyen volt például a direkt

szénhidrogén-kutatás geoelektromos módszerrel.
A MÓL Rt.-nek van két geofizikai szolgáltató szerviz 

vállalata a GES Kft. és a GEOINFORM Kft. Az előbbi 
felszíni geofizikai, az utóbbi mélyfúrási geofizikai és 
geológiai kutatásokat végez. Mindkét társaságban az 
utóbbi évek fejlesztéseinek eredményeként világszín
vonalú eszközpark jött létre. A GES Kft-n kívül talán 
három szeizmikus mérő társaság létezik a világban, 
amely egyidőben képes négy területen 3D méréseket 
végezni. A GES Kft. feldolgozó központjának fejlesztése 
lényegileg gyorsítja fel az adatok feldolgozását. Lassan 
elér odáig a társaság és ez az egyik legfontosabb célom, 
hogy minden munkatársam asztalán ott legyen egy in
tegrált földtani-geofizikai értelmezésre alkalmas mun
kaállomás. Ennek megvalósítására többszáz millió fo
rint nagyságrendű beruházást fog végezni a társaság.

-  M ilyen a kapcsolatuk a z  állam i fö ld ta n i intézm é
nyekkel?

A kérdés eléggé összetett. A Magyar Bányászati Hiva
tallal és a Magyar Geológiai Szolgálattal az ideálist kö
zelítő a társaság viszonya. A kapcsolat kiterjed többek 
között az adatkezelésre, adattárolások, engedélyezések 
területébe. Az MGSZ Területi Hivatalaival nem sok kap
csolatunk van, a Bányakapitányságokkal annál több. 
Természetesen előfordulnak kisebb nagyobb döcce- 
nők, de ezeken túl kell lépnünk. A hatóságoktól az 
MGSZ-tól és MBH-tól két dolgot várunk el: először is azt, 
hogy hatóságként lépjenek fel, tehát ha hibázik a MÓL 
Rt., akkor azt hatósági jogkörüknél fogva tudatosítsák 
bennünk és szorítsanak rá bennünket a törvények be
tartására, másrészt viszont mivel mi vagyunk a legna
gyobb kutató cég az országban elvárunk egy exkluzív 
kezelést a törvények adta keretek között.

Az MGSZ két kutató intézetével a MÁFI-val és ELGI-vel 
kiemelkedően jó a kapcsolatunk. A nyáron a MÁFI-val a 
MÓL Rt. alelnöke egy keret megállapodást írt alá, s ha
sonlót tervezünk aláírni az ELGI-vel is az ősz folyamán. 
Ezek az együttműködések kiterjednek térinformatikai 
alapú adatbázis építésekre, adatcserékre és kutatási 
együttműködésekre egyaránt.

-  A z Önök előtt álló fela d a to k h o z  sp eciá lisan  kép
zett sza k em b erek re van szükség. M it tesznek en
nek érd ek éb en ?

3 évvel ezelőtt az ELTE-n létrehoztuk a Papp Simon 
alapítványt és ezen keresztül egy olajipari célú oktatást 
támogatunk. Ez ma a geológusképzésre vonatkozik, de 
ősztől kiterjed a geofizikus képzésre is. Hasonló prog
ramot tervezünk a Miskolci Egyetemmel is a közeljö
vőben. Ennek keretében az oktatók és hallgatók kül
földi konferenciákon és tanulmányutakon vehetnek 
részt, oktatási segédeszközöket vásárolhatnak, támoga
tunk jegyzetek és könyvek megjelenését, finanszíro
zunk vendég professzorok meghívását. Ez egy nagyon 
fontos tevékenységünk, s nekem személy szerint szívü
gyem ez a program, mely részben mecenatúra, részben 
pedig szponzorálás jellegű, tehát nem kérünk cserébe
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semmit, "csak" azt, hogy minél jobb szakembereket 
kapjunk az egyetemekről. A program kiterjed a dokto
randusképzésre is.

-  N éhány éve m egjelentek  M agyarországo n  a kon
cessziós szén h id ro gén  kutatással fo gla lk o zó  tár
saságok és kutatási k o ncessziókat vásároltak. 
Nem  zavarják  egym ás tevékenységét?

A koncessziós társaságokkal a rendszeres kapcsolat- 
tartáson túl együttműködési megállapodásunk is van. 
így együtt kutattunk az Occidentállal és részben a 
Mobillal. Többszöri kísérlet után körvonalazódik egy 
közös projekt a Coastallal, a Blue Starral pedig meg
állapodást kötöttünk a marcali részterületük MÓL Rt. 
által finanszírozott kutatására.

-  A z Ön elő d je ezen  a  p o szto n  B a rd ó cz  B éla  volt, 
akinek  a n ev éh ez  sok ered m én y es kutatás irá n y í
tása fű z ő d ik . M ilyen beosztásban dolgozik  m ost 
B a rd ó cz  ú r?

Bardócz Bélának közvetlen helyettese voltam a koráb
biakban és rengeteget tanultam tőle. Jelenleg a MÓL Rt. 
hazai és külföldi kutatási tevékenységének legmaga
sabb szintű szakmai felügyeletét látja el.

- M ost a  beszélgetés vége f e l é  k érem , hogy m ondjon  
néhány szót szakm ai p á ly a fu tá sá ró l?

Szakmai pályafutásom alatt végigjártam az ország 
nagy kutatási területeit: Szegeden kezdtem, Egerben 
folytattam, aztán Nagykanizsa következett és így most 
Budapest. Ez alatt az időszak alatt - amelyet tervezni sem 
lehetett volna jobban- úgyhiszem lehetőségem nyílt a 
szénhidrogén kutatás teljes spektrumának megisme
résére.

-  B o k o r ú r, köszönöm  a beszélgetést.
(Unica)

Tájékoztatjuk Tisztelt O lvasóinkat, h o g y  a 

M agyar G eológiai Szolgálat 1998 . d e cem b er 9-én 10 ó ra i  

kezdettel megrendezi a földtani kutatással foglalkozó 

VÁLLALKOZÓK 3. FÓRUMÁT

melyre minden vállalkozót tisztelettel meghívunk.

Helyszín: Magyar Állami Földtani Intézet Díszterme 
Budapest XIV. Stefánia út 14.

Molnár Ferenc 1986-ban okleveles geológusként vég
zett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettu
dományi Karán. Azóta az ELTE TTK Ásványtani Tan
székén ércgenetikai és ásványtani kutatásokat folytat a 
hasonló jellegű oktatási tevékenysége mellett. Jelenleg 
az Ásványtani Tanszék adjunktusa. PhD fokozatát a 
Tokaji-hegység ércesedéseinek genetikájáról írt dolgo
zatával 1994-ben szerezte meg. 1994 óta a következő 
nemzetközi projektekben vesz részt kutatóként, illetve 
témavezetőként:

- a Sudbury Szerkezet (Ontario, Canada) hidroter- 
más platinafém ércesedéseinek genetikája;

- vulkanogén masszív szulfid telepek szubvulkáni 
kapcsolatainak feltárása (Noranda, Richard Lake, 
Omán);

- Japán és Magyarország epitermás nemesfém te
lepeinek összehasonlító vizsgálata;

- Copiapo (Chile) körzetében megjelenő teléres 
ércesedések genetikája;

- a Kárpátok metallogéniájának lemeztektonikai 
aspektusai.

1997 októbere óta kutatómunkáját a Carleton Egye
tem Földtudományi Tanszékén (Ottawa, Kanada) a 
NATO támogatásával, David H. Watkinson professzor
ral együttműködve folytatja. A jelenlegi kutatómunka fő 
témái a különböző földtani környezetben megjelenő 
nemesfém ércesedések genetikai modelljeinek ponto
sítása köré csoportosul. Ezek közül az egyik kiemelt 
jelentőségű téma a Sudbury Szerkezethez kötődik, 
melynek első eredményei az Economic Geology legu
tóbbi számában kerültek publikálásra. Ezek az eredmé
nyek arra utalnak, hogy a magmás-szegregációs Cu-Ni- 
platinafém ércesedések klasszikus lelőhelyének számí
tó Sudbury területen hidrotermás folyamatok is sze
repet játszottak a réteges intrúzió mellékkőzetbe kifutó 
teléres megjelenésű ércesedések kialakulásában. Ezek 
az ércesedések nagy jelentőséggel bírnak, mivel pla
tinafém-, réz- és aranytartalmuk a többszöröse a szeg
regációs masszív szulfid testekben megjelenő, elsősor
ban a nikkel tartalom miatt bányászott érctípusokhoz 
képest. A kutatómunka következő fázisában magyar- 
országi epitermás aranyércesedések stabilizotópos 
vizsgálatára kerül sor a Japán Geológiai Szolgálat labo
ratóriumaiban.

A szerk esztőbizottság tájék oztatója  a  cik k író k  szám ára

A szerkesztés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk a szerkesztés irányelveiről:
- A cikkeket a felelős szerkesztőnek vagy a rovatvezetőnek kell megküldeni

FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. ZELENKA TIBOR tel: 267-1433
GEOJOG: Dr. HÁMOR TAMÁS tel: 220-6193
KUTATÁS: Dr. ZELENKA TIBOR tel: 267-1433
CÉGMUSTRA: Dr. TÓTH CSABA tel: 363-7438

Fax: (1) 251-1759 Levelezésicím: 1143 Budapest, Stefánia út 14 
Postacím: 1440 Budapest, POB 17.

- A cikkek maximális terjedelme 4 - 6 gépelt oldal ábrákkal együtt.
- A cikkekhez minél több ábrát, fényképet és térképet kérünk A4-nél nem nagyobb méretben scannelhetó formában.
- A cikkeket bármilyen számítógépes szövegszerkesztő formátumban fogadni tudjuk. Gépelést és az ábrák elkészítését a szerkesztőség 

nem vállalja.
- A beérkezett cikkek megjelenéséről és megjelenési sorrendjéről a szerkesztőbizottság dönt a beérkezés időpontjának figyelembevéte

lével. A cikk várható megjelenési idejéről tájékoztatjuk a szerzőt.
- A cikkek tartalmáért a felelősség a szerzőt terheli.

- A lapban lehetőség van reklám és hirdetés megjelentetésére, bővebb felvilágosítás a szerkesztőségünktől kapható.
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Fájdalmas szívvel vettünk búcsút az Érdi temetőben 
1998. július 30-án geofizikus kollegánktól, Bán Istvántól. 
Pista 1983. óta dolgozott az ELGI-ben. Szűkebb szak
területe a mélyfúrási geofizika volt. Első perctől kezdve 
bekapcsolódott a digitális terepi műszerfejlesztés akkor 

még úttörő munkájába. Mivel értett a gépi kódú programozáshoz, a számítógép-vezérelt karotázs-berendezések 
rendszerprogramozója volt. Később is a kvantitatív karotázs kiértékeléssel foglalkozott. Szerette szakmáját, lelke
sen vett részt a terepi munkákban is. A környező országokban többször volt alkalma bemutató mérések során öreg
bíteni az ELGI hírnevét. 1991-ben részt vett az ELGI uránkutató expedíciójában Iránban, vízkutató fúrások vizs
gálatában Líbiában. Kísérleti méréseket végzett érckutató fúrásokban Albániában. Közvetlen modorának és barát- 
kozásra való nyitottságának köszönhetően országon belül és országon kívül is sokan ismerték és szerették.

Tragikus hirtelenségű halálos balesete - amely a legutolsó külföldi kiküldetése során érte - nagyon megrázott 
bennünket, közvetlen munkatársait. Az ELGI saját halottjának tekintette.

1998. augusztus 4-én váratlanul eltávozott közülünk 
Fekete Ágnes geológus, főtanácsos. Halálával a Magyar 
Geológiai Szolgálat a szó igazi értelmében a közt szolgáló 
munkatársát vesztette el.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettu
dományi Karán szerzett geológus diplomát, 1971-ben. A következő évtizedet gyakornokként, majd tanárse
gédként az egyetem Kőzettan-Geokémiai tanszékén töltötte. Tíz egymást követő évfolyam geológus és földrajz 
tanárszakos hallgatóinak évközi laboratóriumi és nyári terepgyakorlatait vezette.

1982-ben a Bauxitkutató Vállalatnál helyezkedett el. Felvételező geológusként kutatófúrások anyagainak terepi 
feldolgozását végezte. 1985-től a Magyar Állami Földtani Intézet Bauxitföldtani osztályán folytatta munkáját. Az 
Országos Földtani és Geofizikai Adattárban megtalálható jelentések a Bakonyban, a Gerecsében, a Villányi 
hegységben végzett kutatásokhoz kapcsolódó munkáiról egyaránt beszámolnak. 1991-ben lett az Információs 
Iroda munkatársa, ekkor került közvetlen kapcsolatba azokkal a kollégáival, akikkel utolsó munkában töltött 
napjáig együtt dolgozott.

1994 január elsejétől, a Magyar Geológiai Szolgálat megalakulásától volt annak munkatársa és egyik kiemelten 
fontos feladatunkat, az ásványi nyersanyag konceszsziókhoz kapcsolódó adatszolgáltatást végezte. Jelentős mun
kát végzett szakmai adatbázisaink fejlesztése terén is. Emellett nemzetközi projektek titkári feladatait látta el, részt 
vett nemzetközi rendezvények szervezésében.

Szakmai pályafutása során változó körülmények között, nagyön eltérő feladatokban kellett helytállnia. Az 
oktató munka, a terepi geológus munkája, az intézeti kutató munka, az információs tevékenység, konferenciák 
szervezése mind-mind más embert kíván.

Váratlan halála mindnyájunkat megrendített. így már csak őrizhetjük, és megőrizzük pótolhatatlan munka
társunk, kedves barátunk emlékét. Temetése szülővárosában a Tolna megyei Mözsön volt. A Magyar Geológiai 
Szolgálat saját halottjának tekintette.

1998. szeptember 7-én, hétfőn kaptuk a döbbenetes 
hírt, hogy 4-én váratlanul elhunyt dr. Bohn Péter geo
lógus a földtani tudomány kandidátusa, a Magyar Állami 
Földtani Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadója. 
Bohn Péter 1937. szeptember 14-én Budapesten szüle

tett. 1962-ben szerzett geológusi diplomát az ELTE Természettudományi karán. Az egyetem elvégzése után a MÁFI- 
ban helyezkedett el, ahol a Bakony hegység földtani térképezésén kezdett dolgozni, majd hamarosan kinevezték az 
intézet tudományos titkárává. 1965-től a Távlati Kutatási Csoportot vezette, majd az Adattári Osztály és a Perspek
tivikus Kutatási Osztály vezetői teendőit látta el. Ekkor kezdett hozzá a magyarországi mélyfúrások alapadatait tar
talmazó, évente megjelenő kötet-sorozat összeállításához.

1968. decemberében helyezték át a Központi Földtani Hivatalhoz, ahol előbb osztályvezetői, majd főosz
tályvezetői tisztet töltött be. Államigazgatási feladatai mellett azonban a tudományos kutatásról sem mondott le. 
1977-ben védte meg a Keszthelyi-hegység komplex regionális földtanával foglakozó kandidátusi disszertációját. 
Továbbra is közreműködött a mélyfúrási alapadatokat tartalmazó kötetetek összeállításában. Úttörő munkát 
végzett magyarországi környezetföldtani kutatások módszertani és gyakorlati megalapozása területén. Tudo
mányos munkássága eredményeiről több kötet, monográfia illetve cikk tesz tanúságot. 1989-ben az intézet 
kérésére ismét visszakerül a MÁFI-ba, ahol a környezetföldtani kutatások szervezésével bízzák meg. Megalakítója 
és első vezetője az intézet Környezetföldtani osztályának. Vezetői megbízásának lejártával, 1993-tól tudományos 
tanácsadóként vett részt a környezetföldtani kutatásokban.

Szakmai és tudományos tevékenyégét aktív életpályája során több kitüntetéssel ismerték el. Tapasztalatait, 
tudományos eredményeit a jelentős számú publikációi mellett az egyetemi oktatás keretében adta át a fiata
loknak. Tevékenyen részt vett a szakmai társadalmi életet összefogó Magyarhoni Földtani Társulat munkájában, 
tagként, a Gazdaságföldtani Szakosztály elnökeként, majd a Választmány tagjaként.

Nem egész egy évvel ezelőtti nyugállományba vonulásakor még ismertette terveit, melyeket a hivatali kötött
ségei alól felszabadultan mindenáron el szeretett volna végezni. Sajnos ezekre már nem került, nem kerülhetett 
sor. A Magyar Geológiai Szolgálat saját halottjának tekintette.
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