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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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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
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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

FÖLDTANI KUTATÁS 1999. XXXVI. F.vfolvam 4. Szám

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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közgazdasági különutas politikájának kezdete (ameny- 
nyiben Nagy Imre 1953-as kísérletét nem tekintjük). 
E politikai kurzus hátterén hozta létre Fiilöp József 
1969-ben és 1970-ben a területi földtani sejteket, ame
lyek hamarosan "területi földtani szolgálatokká kié
pülve, aktívan bekapcsolódtak egy-egy régió életébe.

Mi volt a KFH célja e területi intézmények létreho
zásával? Hármas célja volt: egyrészt "vidéki fiókok" lé
tesítésével a földtani hatósági jogkör érvényesítésének 
hatékonyabbá tétele, másrészt a területen jelentkező 
földtani kutatási igények felmérésének-megfogalmazá- 
sának-megvalósításának segítése, harmadrészt mező- 
gazdasági termelőszövetkezetek, tanácsok és egyéb te
rületi irányító szervezetek működésének segítése szak- 
tanácsadással, szakvéleményezéssel, ellenőrzéssel és 
esetenként konkrét kutatómunkák elvégzésével meg
rendelések alapján.

Külföldi példák

A  magyar területi geológiai csoportrendszer kialakítá
sához az általános példát a decentralizált francia föld
tani szervezeti rendszer (BRGM), a konkrét (kelet-euró
pai körülmények közt megvalósítható) példát pedig a 
kelet német (NDK) "Bezirkstelle für Geologie" rendszer 
szolgáltatta. Ez utóbbiak az ottani "Honvédelmi Minisz
térium" irányítása alatt működő kerületi geológiai ál
lomások voltak, amelyek sem az ipari, sem a bányászati 
minisztériumoktól, sót az Állami Földtani Intézettől 
sem függtek. Az óriási katonai beruházások, az úgy
szólván a fél NDK területére kiterjedő mai és törté
nelmi bányászkodás földtani hatásai miatt kénytelenek 
voltak saját földtani kutató szervezeteket kiépíteni, 
amelyek feladatukat betöltve "civil" szervezetekké, "Be- 
zirkstelle"-rendszerré alakultak és a közigazgatás intéz
ményrendszerébe épültek be. Jellemző volt a túl-milita- 
rizált keletnémet viszonyokra, hogy a Honvédelmi 
Minisztérium az NDK bukásáig megtartotta rejtett el
lenőrző szerepét a közigazgatás és a körzeti geológiai 
kutatóállomás-rendszer felett.

Eltekintve a katonai indíttatástól, a 6 állomás, mint 
földtani és geofizikai kutató intézmény a kerületi föld
tani hatóság szerepét együttesen és eredményesen töl
tötte be. Közülük a legnagyobb, a hallei 1970-ben 94 fő 
létszámmal működött, köztük 14 geológussal és geofi
zikussal. E szervezet analógiájára, de egységes főha
tósági irányítással kívánta kiépíteni a magyar területi 
geológiai rendszert a KFH.

Az első vidéki geológiai szolgálatok 
létrejötte

A  megvalósítandó területi geológiai szervezetek a hat
vanas években már körvonalazódott (ám a közigazga
tásban máig sem megvalósult) régió rendszer szerint 
szerveződtek. így a KFH minisztertanácsi jóváhagyás 
alapján három dunántúli, két alföldi, egy észak
magyarországi és egy központi hatáskörű csoport létre
hozásának teremtette meg az alapját.

Az elvárás szerint a leendő csoportok "telephelyét" a 
kiszemelt régió-központokban kellett kialakítani, ami 
jórészt sikerült is. Elsőrendű feladatként kezelte a KFH 
elnöke, Fülöp József akadémikus a megfelelő vezetők 
kiválasztását és a feladat számára megnyerését. Olyan, 
az ipari jellegű földtani kutatásokban vezető szerepet 
betöltő szakembereket igyekezett találni, akik tudo
mányos téren is mutattak már fel eredményeket és ré
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gió szinten, de legalább lakóhelyük környékén a közé
letben sem ismeretlen személyiségek. Nem volt köny- 
nyű ilyen vezetőket lelnie, azonban a hazai ásványi 
nyersanyagkutatásban-kitermelésben már akkor je
lentkező megtorpanás és "átalakulási kényszer" a se
gítségére sietett. Mind a hasadóanyag kutatásban, mind 
pedig a túlcentralizált Országos Földtani Kutató Válla
latnál és több kőszénbányászati mammut-vállalatnál 
belső átalakítások kezdődtek, vagy voltak várhatók, 
amelyek az újonnan alakítandó területi szolgálatok 
számára a kiszemelt vezetőket elérhetővé tették.

Az első alakítandó területi földtani csoport olyan me
gyében alakult meg 1969. november hónapban, ahol az 
előbbiekben körvonalazott vállalati átalakulási esemé
nyek a legdrasztikusabban jelentkeztek. Ez Baranya 
megye, ahol a Mecseki Ércbányászati Vállalat Kutató- 
Mélyfúró Üzemének átalakítása borzolta leginkább a 
kedélyeket, ahonnan rövid idő alatt 23 geológus, geofi
zikus és technikus távozott. E cégnél hallatlan mennyi
ségű olyan kutatási adattömeg, eredmény halmozódott 
fel, különösen DK Dunántúl területéről, amely uránku
tatási feladatát betöltve egyébirányú hasznosításra várt 
és e hasznosításnak nem is volt különösebb akadálya, 
így történt tehát, hogy Pécs székhellyel, a fentiekben 
jelzett időpontban megalakult az első területi földtani 
csoport Dr. Szederkényi Tibor irányítása alatt, aki saját, 
korábbi munkatársait hozta magával a MÉV-től. Mint
hogy ez a csoport (és a későbben alakulók is) szer
vezetileg a Magyar Állami Földtani Intézet "filiáléja"- 
ként jött létre Dél-Dunántúl hatáskörrel, "A Magyar Ál
lami Földtani Intézet Dél-dunántúli Területi Szolgálata" 
néven deklarálta önmagát (amit az alapító és a szakmai 
felügyeletet gyakorló KFH is elfogadott és a további 
alakuló csoportok elnevezésében analóg módon érvé
nyesített).

Sajnos, az alakuló területi földtani szolgálatok veze
tőinek és egyes szakembereinek átlépése korábbi mun
kahelyeikről jórészt nem ment végbe izgalmak nélkül. 
A cégek egy része ragaszkodott szakembereihez és 
Fülöp József kitartó meggyőző munkája kellett a mun
kajogilag (amire abban az időben sokat adtak) megfe
lelő munkahely-váltáshoz. Ennek ellenére a Dél-dunán
túli Területi Szolgálat vezetője "önkényesen kilépett" 
munkakönyvi bejegyzéssel tudott csak eltávozni MÉV- 
beli korábbi munkahelyéről, ami számos munkajogi 
hátránnyal járt.

1969 decemberében Salgótarján székhellyel, Kéri 
János vezetésével megalakult az Észak-magyarországi 
Területi Szolgálat, amit 1970-ben hamarosan követett a 
balatonfüredi székhelyű Közép-dunántúli Területi 
Szolgálat létrejötte Pálfy József vezetésével. Az induló 
létszám (amely nem volt kisebb a mainál), a béralap és 
az intézeti háttér adott volt, az egyes "telephelyek" meg
szerzése és infrastruktúrájának kiépítése az új vezetők 
feladata volt, amihez a KFH és a MÁFI a szükséges 
pénzügyi és adminisztratív segítséget megadta. Ez kez
detben, állami szinten megoldhatatlannak bizonyult, 
így az alakuló csoportok úgyszólván azonnal bebizo
nyíthatták rugalmasságukat, szervezőkészségüket. A pé
csiek a kies Boszorkány úton egy villa felső szintjét bé
relték ki és rendezték be irodának, a salgótarjániak egy 
családi ház teljes egészével tették ugyanezt. A közép
dunántúliaknak a MÁFI balatonfüredi kutatóházában 
alakítottak ki "székházat". Mindhárom csoport kapott 
egy-egy GAZ-69 típusú, erősen használt terepjáró gép
kocsit a MÁFI gépkocsi parkjából, amelyeket a jogosít
vánnyal rendelkező munkatársak vezettek. Rövid időn
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belül azonban ezeket a járműveket jobb állapotúakra 
cserélték ki.

Rövidtávú célok és azok teljesülése a 
területi szolgálatok "hőskorában"

A  három megalakult szolgálattal szemben támasztott 
legfontosabb követelmény hónapokon át a megfelelő 
elhelyezkedés és a munka megkezdéséhez elengedhe
tetlenül szükséges térképek, szakirodalmak és főleg a 
területre vonatkozó mélyfúrási és egyéb eredetű ku
tatási alapadatok, kutatási jelentések beszerzése volt. 
Azaz: földtani adattár létesítése és annak folyamatos 
feltöltése. Hallatlan erőfeszítésekkel, rövid idő alatt igen 
figyelemre méltó adattár jött létre Dél-Dunántúlon, de a 
másik két szolgálatnál is.

A szolgálatoktól elvárt kezdeti tevékenységből önma
guk elfogadtatása a régió közigazgatási intézményei
vel, valamint felszíni bányászati tevékenységet folytató 
vállalataival, téeszeivel jelentette a legkényesebb fela
datot. Mindez csakis a jó személyi kontaktusok kiépíté
sén keresztül valósulhatott meg, amelyek egy része ko
rábbi keletű volt, oroszlánrésze (különösen a távolabbi 
megyékben) viszont intenzív "hírverés" és rengeteg 
utazás révén teljesült. Dicsekvés nélkül állíthatom, 
hogy első év után mindhárom területi szolgálatot már 
ismerték saját régiójukban.

A személyes látogatásokhoz kapcsolódott az első 
olyan szakmai feladat, amelyeknek teljesítése a területi 
szolgálatok és jogutódjaik máig meglevő egyik fő tevé
kenységének alapját képezi. Nevezetesen: a régió épí
tőipari nyersanyagokat szolgáltató működő és felhagy
ott bányáinak állapotfelmérése terepbejárás és a tu
lajdonosokkal való közvetlen kapcsolat útján. Nagy lé
pés volt ez a KFH által évente kiadott építőanyag mér
leg pontosításában és a külszíni bányanyitás, bánya- 
művelés szakszerűbbé válásában.

Már ebben a kezdeti szakaszban községek, téeszek, 
állami gazdaságok jelentkeztek mélyfurati kutak mé
lyítéséhez szakvéleményért, valamint a fúrás megszer
vezéséért és műszaki ellenőrzéséért, amely megkeresé
sek a későbbi években sem szűntek meg teljesen. Hogy 
ezek a megkeresések rendre korábbi kútfúrási fiaskók 
után történtek, alig érdemel említést. Azt viszont min
denképpen, hogy a vízföldtanilag meddőnek minősí
tett területeken számos sikeres kútfúrást kezdemé
nyeztünk, ékesen bizonyítva ezzel a nagyobb geológiai 
felkészültség értékét a mélységi vízkutatásban, vízfel
tárásban. (Természetesen olyan területen nem vállal
tunk "vízfakasztást", amely általunk is meddőnek tekin
tett volt).

Működtetésük kezdeti szakaszában kiváló ismertségi 
szintre emelte a területi szolgálatokat a termálvízku
tatásban való tevékeny részvétel. Például Dél-Dunántúl 
területén néhány év alatt négy olyan termálkút mé
lyült, amelyek a térségben évtizedek óta tartó sikerte
len próbálkozások után hoztak eredményt. Közülük 
Pécs város termálvízzel való ellátását célzó sikeres ku
tatás járt "legzajosabb" eredménnyel (Ellend-2 sz. fú
rás). Az ilyen fúrások lemélyítésében - minthogy azok 
rétegtanilag is exponált helyen települtek - a KFH a 
Kutatási Alapból részben, vagy teljes egészében finan
szírozta a költségeket, minthogy ezek a kutak egyben 
földtani alapfúrások is voltak. Az ország más területein 
is történtek szolgálati közreműködéssel hasonló jel
legű munkálatok.

E néhány kiragadott példa is igazolja, hogy a területi 
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szolgálatok igen aktív és stílusukban eddig példa nél
kül álló működésüknek köszönhetően (a sajtó és rá
dióval kiépített kiváló kapcsolataik miatt is) rövid időn 
belül ismertekké váltak régiójukban és fényesen iga
zolták az alapító főhatóság előzetes várakozását. Mun
kastílusukhoz tartozott az is, hogy tapasztalatcserére 
terveik, tevékenységük összehangolására negyedéven
ként összegyűltek valamelyik szolgálatnál, amelyeken 
részt vettek a még meg nem alakult további területi 
szolgálatok kiválasztott vezetői is. Ez az egyeztetés a 
továbblépés sikere terén nagyon hasznosnak bizonyult 
és állandó munkamódszerükké vált. Az újonnan ala
kuló szolgálatok vezetői pedig csoportjuk megalakí
tásához, munkájuk indításához kaptak részletekbe 
menő hasznos információkat. Segített az is, hogy meg
jelent a KFH elnöki utasítása a területi földtani szolgála
tokról.

1970-ben Szeged székhellyel, Zentay Tibor vezeté
sével megalakult a Dél-alföldi Területi Szolgálat, majd 
követte ezt a Kelet-magyarországi, Debrecen központ
tal, Kállay András irányításával. Addig, amíg a Nyugat- 
Magyarországi Területi Szolgálat meg nem alakult, 
működési területén esedékessé vált feladatokat rész
ben a pécsiek, részben a balatonfürediek látták el. Pest 
megye és a főváros hasonló ügyeit pedig a KFH köz
vetlenül intézte. A Nyugat-Magyarországi Területi Szol
gálat Boldizsár István vezetésével 1974. januárjában 
állt fel Sopronban és a Bányászati Kutató Intézet szék
házában kapott elhelyezést. Talán csak ez (és a közép
dunántúli) volt az a szolgálat, amelynek nem kellett 
megküzdenie kemény székház gondokkal.

Sajátságos volt az a mód, ahogyan a főhatóság (a KFH) 
állandó és megfelelő elhelyezéshez próbálta juttatni az 
ideiglenes bérleményekben, lakásokban elhelyezkedő 
területi szolgálatokat. Minthogy ingatlan vásárlásra 
pénze nem-igen volt, a kutatási alapból próbálta meg
oldani az ellenszolgáltatást, amelynek példaértékű 
esete a Dél-Dunántúli Területi Szolgálat elhelyezése 
volt Pécs belvárosában, a Mecseki Szénbányák régi 
igazgatósági épületében. Előzetesen a szolgálatnak ki
kellett puhatolnia, hogy mi az a kutatási téma, amely
nek megvalósítása a bányász cégnek fontos és ugyan
akkor nem esik kívül a KFH hatáskörén. Ez a téma a 
mecseki egyes kőszéntelepek ritkafém (elsősorban TI, 
In, Ga) tartalmának pontos, készletbecslésre is kiter
jedő meghatározása volt az esetleges kinyerés érdeké
ben. A 2,4 millió Ft-ba kerülő kutatásért a Mecseki 
Szénbányák négy irodahelyiséget bocsátott a területi 
szolgálat rendelkezésére és ezzel annak hosszú időre 
megoldódtak elhelyezési gondjai.

A MÁFI Budapesti Területi Szolgálata 2 évi mega
lapításával lényegében befejeződött a területi rendszer 
kialakítása. Addigra a korábban létrejött szolgálatoknál 
a hivatali munka mellett régiójuk sajátságainak megfe
lelően a hosszabbtávú szakmai tevékenységek, mint pl. 
az egri és a pécsi pince problémák földtani hátterének 
vizsgálata, sajátos agrogeológiai mintakutatások szer
vezése és benne való részvétel, különböző kataszterek 
(pl. felszínmozgások, építőanyag, stb.) indítása, vagy 
bennük részvétel - alakultak ki. Ekkor körvonalazódtak 
először a környezet védelmével kapcsolatos földtani 
tennivalók, amelyek későbben a szolgálatok tevékeny
ségében egyre nagyobb helyet foglaltak el.



A területi szolgálatok felsőbb 
irányításáról

Amint a bevezetésben már említettem, a magyar 
területi rendszert a Központi Földtani Hivatal az NDK 
"Bezirkstelle" rendszerének mintájára hozta létre, azon
ban nagyon figyelt arra, hogy más főhatóság mindehhez 
ne társuljon. A kelet-német "kerületi földtani állomások" 
viszont egyben hivatalok és kutató intézetek voltak, 
mert az élet ott így követelte és ennek igazgatási és jogi 
feltételeit maradéktalanul teljesítették. A magyar jog
rendszerben ez nem volt keresztül vihető. így alakult ki 
az a felemás helyzet, hogy a szolgálatok a KFH közvetlen 
szakmai irányítása alatt működő, de a MÁFI szerveze
tébe integrált csoportokként alakultak meg és működ
tek. A KFH a működési keretet a MÁFI költségvetésébe 
építette be és a személyi állomány is a MÁFI állomá
nyába tartozott. A MÁFI igazgatója a szolgálatok munká
járól, problémáikról tájékozott volt és mindenkor pozi
tívan állt hozzájuk annak ellenére, hogy szakmai kérdé
sekben nem volt illetékes. Konda József igazgató segí
tőkész magatartásával sok nehézségen segítette át a 
szolgálatokat a kibontakozás nehéz szakaszában és ké
sőbben is. Ugyanakkor az intézet különböző osztályai 
és szakemberei versenytársat láttak a szolgálatokban és 
ennek mindkét fél kárát látta.

A szolgálatok a különböző hivatalos tárgyalásokon, 
szemléken a KFH képviseletében, annak megbízott
jaként vettek részt és hivatalnokként jártak el az átru
házott hatáskörben. Hasonló módon viselkedtek a köz

intézmények, közigazgatási egységek, vállalatok, szö
vetkezetek földtani hatóságra tartozó ügyeiben is. Hi
vatalos (hatósági) nyilatkozatok megtételére és ezek 
írásbeli kiadására (pl. Megkutatottsági Nyilatkozat) a 
szolgálatok azonban nem voltak jogosultak. Ez nagymér
tékben megnehezítette helyzetüket és esetenként 
csökkentette presztízsüket, különösen akkor, ha jog
ügyi bonyodalmakkal, bírósági ügyekkel szembesül
tek. Ez a felemelőnek éppen nem mondható helyzet 
csak az MGSZ megalakulásával oldódott meg, azonban 
elveszett ezzel az az értékes lehetőség, hogy a földtani 
problémák megoldásában mint kezdeményezők, szer
vezők, kutatók, ill. kutatási egységek részt vegyenek. 
Pedig éppen ebben, a hivatalnoki és kutatói egységes 
fellépésben és működésben nyilvánult meg a területi 
szolgálatok ereje és hasznossága a régió és az egyete
mes magyar földtan számára.

Utószó

A  területi földtani szolgálatok megalakításával a 70-es 
évek elején a magyar földtan terén olyan kedvező vál
tozások bontakoztak ki, amelyek addig példa nélküliek 
voltak. Elkövetkezett ezáltal a földtan szemléletének, 
eredményeinek széleskörű bevitele a közszférába. Nagy 
lendülettel, nagy kedvvel, a jövőbeli nagyobb kibon
takozás reményében erejüket sokszorosan felülmúló 
teljesítményt produkálva működtek e csoportok már a 
kezdet kezdetén is. A főhatóság hangzatos ígéretei a 
fejlesztésre biztató jövőt villantották fel előttük. Aztán 
jött 1973- és az olajár robbanás az összes követelmé
nyeivel.

A KHJGAT-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI FÖLDTANI
SZOLGÁLAT 1974-1992

DR. BOLDIZSÁR István — geológus

A megalakulás körülményei

A  MÁFI keretében felálló Területi Földtani Szolgálatok 
vidéki hálózatából a 70-es évek elejére már csak a 
nyugat-dunántúli országrész hiányzott. Ennek ideigle
nes földtani ügyintézésére a vele területileg szomszé
dos két földtani szolgálatot: a közép-dunántúli és a dél
dunántúli egységet bízta meg a Központi Földtani Hiva
tal. Előző kapta meg Győr-Sopron és Vas megyét, utób
binak jutott Zala megye területe. Közben 1972-től puha- 
tolódzó tárgyalások indultak meg a Vendel Miklós aka
démikus által Sopronban vezetett Bányászati Kutató 
Intézet (BKI) Petrográfiai Osztálya és a KFH között első
sorban Fülöp József elnök vezetésével egy soproni szék
hellyel létesítendő területi földtani szervezet létreho
zásáról. A kérdés megoldása nem volt egyszerű feladat, 
tekintettel arra, hogy a kiszemelendő központ helye az 
MTA soproni Geodéziai, Geofizikai Kutató Intézet rész
legének és a BKI-nak közös bérleménye volt, s így 
Tárczy Hornok Antal részbeni érdekeltségi területe is. 
Amikor Fülöp József elnök a kérdést felvetette, olyan 
földtani bázis jöhetett volna számításba, aminek szemé
lyi állománya az egykori soproni bányamérnökképzés 
magját jelentette volna Vendel Miklós vezetésével.
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Sajnos ez az elképzelés ebben a formában nem valósul
hatott meg, hanem helyette egy kompromisszumos me
goldás született. Megvalósult ugyan az a gondolat, hogy 
Sopronban jöjjön létre földtani szolgálat, de csak 
szűkebb személyi feltételekkel. így alakult meg 1974. 
január elsején az országos hálózatból hiányzó Nyugat
magyarországi Területi Földtani Szolgálat, a BKI egysé
gével közös használatú bérleményben.

A működés megindítása

A  Sopronban létesített Földtani Szolgálat, a többi szol
gálatokhoz hasonlóan, a KFH-tól kapta meg működé
séhez a jogosítványait. Ez lényegében azt jelentette, hogy 
egyrészt átruházott hatósági jogkörben kellett eljárnia 
ipari geológiai szervezetek által le nem fedett területe
ken, különös tekintettel az 1960-as bányatörvényben 
rögzített melléküzemági bányászatra, másrészt társha
tóságként kellett szakági állásfoglalásokat adnia egyéb 
törvényi esetekben. Ez utóbbiakhoz sorolható a taná
csok, illetve később önkormányzatok felé nyújtott szak
mai segítséget is, amely a későbbiekben főleg a környe
zetvédelem felé irányult.

A kezdeti időszakot a földtani szolgálat mielőbbi
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működőképessé tétele, a többi szolgálat munkájához 
való mielőbbi felzárkózás és az ezzel kapcsolatos fela
datok megoldása jellemezte. De már induláskor be kel
lett szállni műszaki ellenőrzési szinten a területünkre 
vonatkozó KFH kutatási munkákba, mint például a to
ronyi lignitkutatás, vagy az FTV által éveken át végzett 
országos kavicskataszterezésbe, illetve a BKI-BÁTI nyu
gat-zalai kavicskataszterező feldolgozásába (Mura-Ker- 
ka). Természetesen ebbe a körbe kell besorolnunk a 
tégla- és cserépipar fejlesztési igényeinek kutatásait is.

1975-től területünkről indult ki a "Magyarország 
földtana" című átfogó munka kutatási része, a paleo
zoikum feldolgozásával, melybe Földtani Szolgálatunk 
is tevőlegesen bekapcsolódott. Ekkor történt a magyar- 
országi földtani alapszelvények rendszerének a kia
lakítása.

Visszatérve a melléküzemági bányászatra hamar 
rá kellett jönnünk arra, hogy a Kisalföldi-medence és az 
azt övező területek, a folyóvizeinek völgyhálózatával 
együtt a többi szolgálati feladatainkhoz mérten igen je
lentős szerepet tölt be az építőipari ásványi nyers
anyag-bányászatában. E problémának a szakmai kéz
bentartása mindvégig hangsúlyos szerepet kapott 
munkánkban.

1981-től a Központi Földtani Hivatal prognózis 
szintű feldolgozást kívánt meg a szolgálatoktól, amely 
M=l:100 ООО-es térképi megjelenítéssel, egyes esetek
ben részletezőbb értékeléssel, több témában is megin
dult. Ekkor került feldolgozásra a megkutatott építői
pari ásványi nyersanyagok készlet helyzete és azok in

situ gazdasági értékének meghatározása.
Az általános rendezési tervek földtani megalapo- 

zásaiM=l:25 ООО-es változatban, de nem utolsó sorban 
a felszíni érzékenységi térképek megyei, illetve helyen
ként annál részletesebb kivitelben készültek. E munkát 
szerencsésen segítette elő a MÁFI Kisalföldi Osztályá
nak Dunántúlon megindított és fúráshálóval alátámasz
tott kutatása, amelynek komplex értékelő atlasz soro
zatához prognózis munkáink eredményei is jól beil
leszthetővé váltak.

A földtani szennyeződés-érzékenységi térké
pezés magyarországi megindításával, amelyben úttörő 
szerepet kapott a pécsi Földtani Szolgálat, az első volt 
Magyarországon, amely a környezetvédelemnek kor
szerű földtani háttért tudott biztosítani és ezt később 
az országos földtani hálózatunk is átvette a pécsi 
szolgálat témavezetésével. Területünkön igyekeztünk 
alkalmazni a már bevezetett módszer továbbfejleszté
sét a Kisalföldi-medencebeli részen, abból az alapel
képzelésből kiindulva, hogy értékelésünkben a szub
jektív elemeket minél kisebb mértékre csökkentsük.

A felszínmozgások feltérképezése is jelentősen 
hozzájárult a területek építésföldtani értékeléséhez.

Az 1989-es átalakulás a földtani szolgálati hálózatot 
is alapvető módon megváltoztatta és a privatizáció kö
vetkeztében számos ponton érte olyan hatás amely 
nem mindig szerencsésen hatott rá. Mindamellett a 
fentiek alapján elmondhatjuk, hogy területünkön az ál
lami és a civil szervezeteknek egyaránt hasznos 
segítséget nyújtó intézmény alakult meg Sopronban.

A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 
DÉL-ALFÖLDI TERÜLETI FÖLDTANI 

SZOLGÁLATÁNAK AZ 1972-1994 ÉVEK KÖZÖTTI 
IDŐSZAKBAN ELÉRT FONTOSABB EREDMÉNYEI

DR. ZENTAY Tibor — geológus

A  Területi Földtani Szolgálatok 1969- évben történt 
megalakítása óta elmúlt 30 év történetét dr. Kassai Mik
lós szakszerű alapossággal foglalja össze. Részletesen is
merteti tanulmányában a közös programok keretében 
elvégzetteket és értékeli azokat. Ismeretes azonban, 
hogy minden területi szolgálatnak volt valamilyen, csak 
rá jellemző sajátos arculata, olyan tevékenység, amelyet 
csak ez a szervezet végzett. A következőkben a Dél
alföldi Területi Földtani Szolgálatot (DATESz) szeret
ném erről az oldaláról bemutatni, valamint néhány szót 
szólni az agrogeológiai munkákról.

A DATESz 1972. április 1-én alakult meg, működésé
ből az 1994-ig (nyugdíjazásomig) eltelt 22 évet felölelő 
időszakot tudom végigkísérni. A számszerűsített ada
tok az 1972-1990. közötti 18 évet reprezentálják.

Agrogeo lógia

A  talaj, a természeti erőknek ez a másodlagos és ma
gában véve nem is nagyon érdekes terméke az emberi
ség létezésének egyik alapfeltétele, ezért már nagyon 
korán felkeltette a kutatók érdeklődését. Tudományos
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vizsgálatába bekapcsolódtak a geológusok is, így az ez
zel foglalkozó tudományt agrogeológiának nevezték el. 
Az ilyen típusú kutatások terén hazánk már a múlt szá
zadban a világ élvonalába tartozott. Talán nem ismere
tes mindenki előtt, hogy az I. Nemzetközi Agrogeoló
giai Konferenciát 1909. évben hazánkban, a MÁFI-ban 
rendezték, amelyen a világ szinte valamennyi talajjal 
foglalkozó szaktekintélye részt vett. Ez volt az első olyan 
világfórum, ahol egy kibontakozóban lévő tudomány 
képviselői eszmét cserélhettek és eredményeiket egy
mással ismertethették.

A geológia - módszeréhez híven - a talaj vizsgálatát 
alulról felfelé végezte. A talaj megismerésébe később 
bekapcsolódó tudomány, a kémia ezzel ellentétes 
irányban, felülről kezdte vizsgálatát. Az idők folyamán 
az utóbbi szemlélet győzött, a geológusok helyét foko
zatosan a vegyészek vették át. Ezt igazolta az a körül
mény is, hogy a Földtani Intézetben az Agrogeológiai 
osztály az 1930-as években Agrokémiai osztállyá alakult 
át és egykori vezetője Kreybig Lajos is kémikus volt.

Az 1-960-as évek végén dr. Fülöp József akadémikus 
vetette fel azt a gondolatot, hogy a földtan tudósai - fel-
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használva a szakma gazdag ismeretanyagát - hasznosan 
segíthetnék a magyar mezőgazdaságot. Ezt a gondola
tot magunkévá téve munkálkodtunk az "új típusú me
zőgazdasági földtan" kialakításán. E témakörben az MTA 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SzAB) által kiírt pályáza
ton I. díjat nyertünk. Munkánk során 39 szakmai anya
got (jelentés, program) állítottunk össze. Elkészült egy 
egyetemi doktori disszertáció, egy kandidátusi érte
kezés, egy egyetemi jegyzet, két MÁFI kiadvány, megje
lent 31 publikáció (ebből 4 külföldi szaklapban), 34 
előadást tartottunk (ebből kettőt világkongresszuson). 
Az előadások nagy részét agrárrendezvényen tartottuk, 
ezek fogadtatása igen jó volt, s a két szakterület (talaj
tan-agrokémia, geológia) kutatói között kialakult 
együttműködéshez ezek is jelentős mértékben hozzá
járultak.

A területi szolgálatok elkészítették a Talajjavító Nyers
anyagok Prognózisát (térkép, kataszter, szöveges rész). 
Sajnos, a térképi anyag nem került kinyomtatásra. En
nek terve időnként felvetődik, majd feledésbe merül.

Építésföldtan

Elvégeztük Szeged város építésföldtani térképezését, 
amely hazánkban - szemben a korábbi hegyvidéki terü
leten végzettekkel - az első síkvidéki munka volt. A meg
szerkesztett nagy számú térkép és megírt magyarázó 
összefoglalójaként a térképezési munkáról MÁFI ki
advány és kandidátusi értekezés készült. Az elkészült 
munkát Szeged város vezetőinek ünnepi ülésén mutat
tuk be, melyen dicséretet és elismerést kaptunk. Emel
lett szakmai fórumokon több előadást tartottunk és 
szakfolyóiratokban publikációkat jelentettünk meg.

i Hidrogeológia

Bekapcsolódtunk az alföldi rétegvizekben lévő metán
tartalom vizsgálatába. Kutatási eredményeinkről előa
dásokban és publikációkban számoltunk be. Részt vet
tünk a hidrogeológia egyetemi oktatásában is, egyetemi 
jegyzetet írtunk.

1972-1990. k ö zö tt k ész íte tt szakm ai anyagok <lb

S zilá rd  ásván yi n yersanyag -ku ta tás  é s  ép ítő ip a r i n yersan yag

p rogn ó z is
и

E p íté s fö ld ta n 2 3

A g ro g e o ló g ia 3 9

T e rm é s ze tv éd e lem -K ö rn y e ze tv éd e lem 14

F ö ld ta n i in fo rm á c ió , re n d s ze re ze tt  a d a t fe ld o lg o zá s 3

H id ro g e o ló g ia 2

M Á F I  k iadván y 3

A k a d ém ia i k iadván y 1

E gye tem i je g y z e t 2

Pá lyam u n ka 3

D o k to r i d is s ze rtá c ió 1

K a n d id á tu s i é r tek ezés 2

M eg ta r to tt  e lő ad ás 4 2

M e g je le n t  p u b lik á c ió 4 8

m _ .. .
Egyéb szakmai tevékenység

A  vizsgált időszakban különböző időpontokban 2 MTA 
és 8 MTESz tisztséget töltöttünk be, valamint két intéz
mény tudományos tanácsának voltunk tagjai.

Három kutató második (szakmérnöki) diplomát szer
zett.

Összefoglalás

E  rövid, korántsem teljes összefoglalásban igyekeztem 
képet adni a DATESz közös témákon felüli, egyedi mun
káiról, azok tudományos feldolgozásairól, közéleti sze
repünkről. Utóbbiakkal - úgy érzem - hozzájárultunk a 
magyar geológia elismertségének és megbecsülésének 
növeléséhez.

А К0/Л:Р-1)Г\.Ш Г1,1 t e r ü le t i f ö l d t a n i 
SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 1971. OKTÓBER ÉS 

1979. DECEMBER 31. KÖZÖTT
PÁLFY József — geológus

A  magyar földtan vezetőinek kétszeres köszönettel tar
tozom életem meghosszabbításáért. Köszönet illeti dr. Kon- 
da Józsefet, aki lehetővé tette, hogy az ipari porokkal 
szennyezett levegőjű Miskolcról tiszta levegőjű helyre 
kerülhessek. Miskolcon az Országos Földtani Kutató 
Vállalat Észak-magyarországi Üzemének főgeológusa
ként dolgoztam, mellette néhány évig az egyetem meg
hívott előadójaként III. éves mérnökgeológus hallga
tókat oktattam a gyakorlati munka teendőire. 1971 ele
jén olyan súlyos bronchitist szereztem, melyről a bron- 
chológusok megállapították, hogy az ismétlődő terhe
lés miatt Miskolcon nem gyógyítható. Fél éven belüli
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levegőváltozást javasoltak, ennek elmaradása esetén 
virágot a síromra. A problémák megtárgyalása után 
1971. október 1-vel kaptam megkeresést a Közép-du
nántúli Területi Földtani Szolgálat megszervezésére, 
majd vezetésére előbb balatonfüredi, majd veszprémi 
székhellyel. A hatásköri három megye: Veszprém, Ko
márom és Fejér. A Soproni Szolgálat megalakulásáig 
Győr és Vas megyében is el kellett látnom a szolgálati fe
ladatokat.

Szintén köszönet illeti dr. Fülöp Józsefet, aki meg
kímélt a szolgálati munka mellékártalmaitól (terepjáró 
üzemanyag-fogyasztása stb.), s ez éveket adott szá
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momra. Az ő utasítását közvetítette dr. Hámor Géza 
igazgatóm 1979 tavaszán: kérjem korengedményes 
nyugdíjazásomat. Kértem, és 1980. január 1-től, 57 éves 
koromtól nyugdíjas vagyok.

A szolgálati munka kezdése és befejezése közötti 
munkák témáit főbb vonalakban dr. Kassai Miklós 
cikke szerint állítottam össze:
о a kommunális hulladékok veszélymentes elhelyezé

se az építőanyagot termelő bányák ásványvagyon 
ügyei előbb 5, majd 3 megyében, 

о a tájképromboló bányák felszámolásának szervezése 
a Keszthelyi-hegység déli előterében, 

о a Balaton tíz tóparti települését veszélyeztető magas
parti mozgáshelyek kataszterezése, majd az érintett 
települések rendezési tervéhez szakvélemények ké
szítése,

о a tókörnyék szennyeződés-érzékenységi térképét 
Kassai Miklóssal közösen kezdtük el készíteni, 

о a kommunális hulladékok veszélymentes elhelyezé
séhez számos szakvélemény készült. 
Mérnökgeológiai helyzetkép készült Veszprém me

gyei 5 városáról, majd kutatási tervemre alapozva a 
KFH finanszírozásban készült el Veszprém város mér
nökgeológiai atlasza. Kivitelező a Miskolci Egyetem 
Földtani Tanszéke volt, dr. Juhász József professzor 
vezetésével.

Szolgálati munkámat az az elv vezérelte, hogy a terü
let napi igényére gyorsan és pontosan adjak választ az 
intézet archívumaiban meglévő adatok felhasználásá
val. Munkám révén kerültem be a helyi közigazgatás 
döntés-előkészítő szerveibe. így tagja voltam előbb Bala- 
tonfüred, majd Veszprém városfejlesztési bizottságának 
és Veszprém megye tervgazdasági bizottságának.

Tagja voltam a Bakonyi, majd a Balatoni Intéző Bi
zottság munkabizottságának. Ez utóbbinál nyugdíjazá
som óta szaktanácsadóként dolgozom.

Nyugdíjba vonulásomat Veszprém városa aranyé
remmel és jelentős pénzjutalommal, az intézet ólom
kristály vázával köszöntötte.

Jelentős dolgozataimat a kilencvenes évek közepéig 
terjedően összefoglaltam és mellékelem. Úgy érzem, 
ma is számit rám ez a megye, mely 3 évvel ezelőtt 'Veszp
rém megye arany érdemrendjével" tüntetett ki. A 18 
karátos színarany érem mellé jelentős pénzjutalommal.
> 1971

Examination o f sedimentation lows by geophysical 
methods in the Nógrád lignite basin. Acta Geologica 
Academiae Sientiarium Hungaricae. Társszerző: Hursán L.
> 1973

A földtani természet- és környezetvédelem időszerű 
kérdései Veszprém megyében. Földtani Kutatás 

A balatonfüredi szénsavas savanyúvizek hidrogeoló
giai viszonyai. Társszerző: Horváth Vera. Földtani Ku
tatás

A Déli-Bakony és a Balaton-felvidék hidrogeológiai 
térképvázlata
> 1974

Csopaki szennyvíz ürítőhely létesítéséhez mérnök- 
geológiai szakvélemény

Tapolca város szeméttelepének helykijelöléséhez 
mérnökgeológiai szakvélemény
> 1975

Die Geologie des Balatons und des Balaton-Hoch
landes. Veszprémi Nyári Egyetem

A mátraderecskei hévíz földtani viszonyai. Hidroló
giai Tájékoztató

Nádasladányi ipari hulladéklerakó létesítéséhez mér
nökgeológiai szakvélemény 

Balatonfüred-Balatonszöllős-Pécsely térségi szemét
telep helykijelöléséhez mérnökgeológiai szakvélemény 

Abalatonfűzfői, 016/1,020/4 és 020/5 hrsz-ú ingatla
nok felszínmozgásához mérnökgeológiai szakvélemény
> 1976

Észrevételek a bakonyi bauxitbányászat vízemelése 
és a hévízi gyógyforrás hozamváltozása közötti össze
függés kérdéséhez. Balatoni ankét kötetben 

A balatonfűzfő-balatonkenesei magaspartok felszín- 
mozgásainak mérnökgeológiai vizsgálata. Balatoni an
két kötetben

Balatonfűzfői felszínmozgások mérnökgeológiai vizs
gálata. Mérnökgeológiai Szemle 

Balatonfüredi városi szeméttelep létesítéséhez mér
nökgeológiai szakvélemény. Veszprém megye szemét 
és hulladék-elhelyezését megalapozó földtani tanulmány 

Peremartoni Vegyipari Vállalat iszapelhelyezéséhez 
mérnökgeológiai szakvélemény 

Balatonkenese összevont rendezési tervéhez mér
nökgeológiai szakvélemény 

Veszprém megye építésföldtani helyzetképe
> 1977

Balatonfűzfő, Felsővillasor 59- sz. mérnökgeológiai 
szakvélemény földomlás okozta kár elhárításához 

Veszprém megye földtani-természetvédelmi helyzet
képe

Nosztori autóspihenő vízellátásához mérnökgeoló
giai szakvélemény
> 1978

Balatonfűzfő általános rendezési tervéhez mérnök- 
geológiai szakvélemény

Veszprém megye építőanyag-ipari helyzetképe 
Veszprém város mérnökgeológiai térképezéséhez 

Kutatási terv Veszprém város szeméttelepének hely- 
kijelöléséhez

Észak-Balaton-parti hulladék-elhelyezés. Részletes 
terv a szilárd és folyékony hulladékok meglévő és ter
vezett depóniáihoz
> 1979

A borszörcsöki vízkár vízföldtani vizsgálata. Hidro
lógiai Tájékoztató

Tapolcai termálvíz kutatáshoz hidrogeológiai szakvé
lemény (továbbiakban: hidrogeológiai szakvélemény) 

Mérnökgeológiai szakvélemény a Veszprém megyei 
Rendőr-főkapitányság részére a litéri homokbányában 
átmenetileg tárolt Chinoin-gyári üstmaradékokokkal 
kapcsolatos vizsgálatokról 

Berhidai ásott kutak vízszennyeződéséhez hidrogeo
lógiai szakvélemény

Székesfehérvár szeméttelep helykijelöléséhez mér
nökgeológiai szakvélemény Tihany, Fürdőtelep 51. 
Mérnökgeológiai szakvélemény az 1979. II. 16-i felszín- 
mozgáshoz és vízfelfakadáshoz 

Balaton üdülőkörzet regionális rendezési tervéhez a 
VÁTI részére szakvélemény 
5* 1980

A bányászati vízemelés hatása a Nyírád-Devecser- 
Gyepükaján közötti területre. Hidrológiai Tájékoztató
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RADIOAKTIV HULLADÉK ELHELYEZÉSI 
LEHETŐSÉGEI A KISTELEI AGYAGBAN

DR. BÁLLÁ Zoltán — geológus

1. Bevezetés

A  Kiscelli Agyag vizsgálata kis és közepes radioaktivi
tású hulladék elhelyezésére a Tolna megyei Bátaapáti 
községhez tartozó Üveghutánál talált és megkutatott te
lephely (Balia Z. 1997,1999) alternatívájaként vetődött 
fel, ezért szükségesnek tartjuk megvizsgálni, mennyi
ben megalapozott ez az alternatíva. Ennek érdekében 
az alábbiakban elemezzük a Kiscelli Agyagra vonatkozó 
ismereteinket a radioaktív hulladékok elhelyezése 
szempontjából. Ezeket az ismereteket a következő té
makörökben vázoljuk: a Kiscelli Agyag vázlatos földtani 
jellemzése, radioaktív hulladék elhelyezési lehetőségei 
a Kiscelli Agyagban és járulékos problémák a radioaktív 
hulladék szállításával kapcsolatban. Végül összefogla
lást adunk.

2. A Kiscelli Agyag vázlatos földtani jel
lemzése

A  Kiscelli Agyag a hazai alsóoligocén jellegzetes kép
ződménye, a Gerecsétől a Bükk ÉK-i előteréig ismere
tes, de jelentősebb vastagságban csak a Pilistől ÉK-re és 
a Dunától К-re van meg. Báldi T. (1983) és Gyalog L. 
(1996) szerint alatta általában a Tardi Agyag (az alsóoli
gocén mélyebb szintje), a Cserhát ÉNy-i részén és É-i 
előterében, a Börzsönyben és a Dunazug-hegységben, 
valamint a Budai-hegység D-i részén - részben a Kiscelli 
Agyaggal összefogazódva - a Hárshegyi Homokkő te
lepül. Felette a Cserhát ÉNy-i és a Budai-hegység DK-i 
részén a felsőoligocén Törökbálinti Homokkő, a Cser
hát K-i részén és a Bükk É-i előterében a felsőoligocén- 
alsómiocén Szécsényi Slír (finomhomokos, csillámos, 
agyagos aleurolit, agyagmárga és agyag), végül a Bükk 
K-i és D-i előterében a felsőoligocén Egri Formáció 
(aleuritos agyagmárga homokkővel és kaviccsal, néhol 
mészkővel) következik.

Az alábbiakban a Kiscelli Agyag elterjedését és kifej
lődését, majd települési mélységét tárgyaljuk.

2.1 Elterjedés és kifejlődés
A Kiscelli Agyag világosszürke agyagos, agyagmárgás 

aleuritból és agyagmárgából áll, mélyebb részén finom
szemű homokbetelepülésekkel (Dunazug-hegység, 
Cserhát DK-i előtere, Bükk D-i előtere), felső részén 
kavicsos rétegekkel (Bükkalja). Báldi T. (1983) szerint 
az alábbi hét kifejlődési típusa ismeretes:
1. A típusos Kiscelli Agyag 10-35% között tartalmaz kar

bonátot, s törmelékanyaga az alsó részén 40-50, a 
felsőn 20-30% agyagból áll, a többi aleurit (kőzet
liszt) és kevés homok. Mindig van benne 2-3% pirít.

2. Homokos, finomhomokkő-betelepüléses változatban 
jelentkezik Szentendre-Gödöllő és Egerszalók-Szo- 
molya vidékén.

3. Tufás, tufitos közbetelepülések fordulnak elő Bükk
szék és Fedémes környékén.

4. Alulról felfelé finomodó homokbetelepülések isme
retesek Óbudán.

5. Homokos durvakavics társul hozzá Noszvaj határában. 
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6. Felső részét Cserépváralja körzetében slírbetelepü- 
léses finomhomokos összlet helyettesíti,

7. Alsó átmenetén (a Hárshegyi Homokkő felé) Buda
keszi vidékén homokos, slírre emlékeztető aleurolit 
vagy agyagos, finomszemű homokkő jelenik meg. 
Vizsgálatunkat Ny-on a Dunazug-hegységtől K-en a

Mátráig, D felé Budapestig, É felé az országhatárig ter
jedő területre korlátozzuk. Ezen a területen a Kiscelli 
Agyag zömében típusos kifejlődésben van jelen, a Du
nazug-hegységben és a Cserhát D-i előterében alsó ré
szén homokkő-betelepülésekkel. Az összlet teljes vas
tagsága a terület nagy részén meghaladja az 500 m-t, 
ezen belül az alsó, homokos tagozat a szelvény har- 
madát-felét teszi ki (Báldi T. 1983: 27-28. ábra).

2.2 Települési mélység
A tárgyalt területre megszerkesztettük a Kiscelli 

Agyag felszíni elterjedésének és települési mélységé
nek térképét (1. ábra).

A felszíni elterjedést Magyarország 1:200 000-es föld
tani térképeinek digitalizált változatáról (Csirik Gy. 
1996) vettük át. Négyféle képződményt tüntettünk fel: 
magát a Kiscelli Agyagot, a részben ennél idősebb, rész
ben ezzel egykorú Hárshegyi Homokkövet, valamint a 
mindkettőnél idősebb és a mindkettőnél fiatalabb kép
ződményeket. (A  Hárshegyi Homokkő kibúvásai köze
lében számolnunk kell azzal, hogy a Kiscelli Agyagon 
belül homok- és homokkőpadok vannak, így ezek a kör
zetek kedvezőtlenebbek, mint azok, amelyek a Hárshe
gyi Homokkőtől távolabb esnek.) Ahol térképünk idő
sebb képződményeket jelez, ott a Kiscelli Agyag nincs 
jelen, ahol pedig fiatalabbakat, ott nem a felszínen, 
hanem a mélyben van vagy lehet.

A települési mélységeket az adatbázisunk mintegy 
húszezer fúrásából kiválogatott adatokból határoztuk 
meg. A válogatás szempontjai a következők voltak:
1. Első lépésben leválogattuk azokat a fúrásokat, amelyek 

a kijelölt területre estek, és amelyek rétegsorába a 
Kiscelli Agyag megvolt.

2. Ezek közül elhagytuk mindazon fúrásokat, amelyek a 
Kiscelli Agyag vagy a Hárshegyi Homokkő kibúvási 
foltjaira estek.

3. A Kiscelli Agyagot harántoló megmaradt fúrások ré- 
tegtani és mélységadatait összevetettük a szomszé
dos fúrások adataival, s kihagytuk azt a néhányat, 
amely jóval nagyobb mélységével erősen kiütött a 
környezetéből. így összesen 64 olyan fúrásunk ma
radt, amelyet a térkép szerkesztéséhez felhasznál
hattunk.

4. Második lépésben leválogattuk azokat a fúrásokat, 
amelyek a kijelölt területre estek, és amelyek nem 
érték el a Kiscelli Agyagot, azaz fiatalabb képződmé
nyekben álltak le.

5. Ott, ahpl ezek a fúrások sűrűsödtek, kiválogattuk 
azokat, amelyek környezetükben a legmélyebbre 
hatoltak. Összesen 46 ilyen fúrást tartottunk meg és 
használtunk fel a térkép szerkesztéséhez. Talpkép
ződmény szerinti megoszlásuk a következő: felsőoli
gocén -10, alsómiocén - 8, középsőmiocén -15, fel
osztatlan alsó-középsőmiocén - 1, felsőmiocén - 1,
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felosztatlan miocén - 5, pannóniai - 6.
A mélységtérkép előállításához minden mélységada

tot átszámítottunk tengerszint alatti mélységre, hogy a 
térkép interpolálással legyen előállítható. Ha az inter
poláláshoz a fúrási háló túl ritkának látszott, figyelem
be vettük az országos gravitációs térkép (Kovácsvöl
gyi S. 1996) rajzolatát is.

A Kiscelli Agyagot harántoló fúrásokban települési 
mélységnek a Kiscelli Agyag tetejének mélységét vet
tük. Ez csak elvétve esett a tengerszint alatt 400 m-nél 
mélyebbre, ezért utolsó szintvonalként a -300 m-eset 
ábrázoltuk. Ez gyakorlati szempontból teljesen ele
gendő (1. a 3-2. fejezetben), hiszen a felszíntől számított 
400-500 m-es mélységet jelent. A térképünk DK-i, K-i és 
ÉK-i részére eső fúrások a Kiscelli Agyagot a tenger
szint alatt 400 m-nél kisebb mélységben sehol sem 
harántolták, s a fúrások döntő többsége itt el sem érte a 
Kiscelli Agyagot, amely a fúrások talpának helyzetéből 
és képződményéből ítélve mindenütt a tengerszint 
alatti 400 m-nél mélyebben települ.

3. Kis és közepes radioaktivitású hulladék 
elhelyezési lehetőségei a Kiscelli Agyagban

A  Kiscelli Agyag elsősorban azért látszik alkalmas kö
zegnek kis és közepes radioaktivitású hulladékok elhe
lyezésére, mert uralkodóan agyagos-kőzetlisztes össze
tétele miatt vízzáró képessége várhatóan magas. Az or
szágos szűrés során az ezzel kapcsolatos követelmé
nyek (Balia Z. et al. 1994) az alábbiak voltak: 

о homogén kőzettest, 
о 30 m-es vagy nagyobb vastagság, 
о 10'7 m/s vagy kisebb vízvezető képesség.
A Kiscelli Agyagban ezek a követelmények minden 

bizonnyal sokhelyütt teljesülnek. Ugyanakkor azonban 
a kiválasztott kőzettest hátrányos tulajdonságának 
tekintettük a 0,1%-os vagy azt meghaladó pirittartal- 
mat. Ebből a szempontból a Báldi T. (1983) által em
lített 2-3%-os rendszeres pirittartalom kifejezetten hát
rányos körülménynek minősül.

A 62/1997. sz. IKIM-rendelet 11. § (1 ) d) szerint "a 
földtani környezet ásványkőzettani, geokémiai... hatá
sai nem veszélyeztethetik a műszaki védelem elemeit", 
a 3. melléklet 8. (+ 4. melléklet 1.) szerint pedig "a telep
hely földtani környezetét olyan ásvány-kőzettani, geo
kémiai adottságok és folyamatok jellemezzék, melyek 
nem veszélyeztetik a műszaki védelem elemeit". Nem 
lehet kétséges, hogy a piritből a vágatnyitással egy idő
ben meginduló oxidáció hatására folyamatosan kép
ződő kénsav veszélyezteti a műszaki védelem elemeit. 
Ezért a jelentős pirittartalom egyértelműen kizárja a 
Kiscelli Agyag alkalmasságát.

Itt jegyezzük meg, hogy a püspökszilágyi hulladék- 
tárolón 1999-ben lemélyített fúrások anyagának Szegő 
Éva által lefolytatott előzetes őslénytani (foraminifera) 
vizsgálata arról tanúskodik, hogy az itteni agyagos- 
agyagmárgás összlet teljes egészében a felsőoligocé- 
nbe tartozik (a Kiscelli Agyag alsóoligocén korú), s leg
felső szintjei átnyúlnak az alsómiocénbe. Tarthatatlan 
tehát az a gyakran hallható vélemény, hogy a püspök
szilágyi hulladéktároló területén negyedidőszaki üle
dékek alatt a Kiscelli Agyag van. Az, hogy ez az összlet a 
felsőoligocénbe tartozik, egyáltalán nem újdonság 
(vö.: NoszkyJ. 1940, Szentes F. 1943, Jámbor Á. et al. 
1966, Hámor G. 1971, Fülöp J. 1984), Kiscelli Agyag
nak tudomásunk szerint soha nem minősült egyetlen 
publikációban sem.
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Kétségtelen, hogy a Kiscelli Agyagot fedő Szécsényi 
Slír vízzáró képességét tekintve igen hasonló a Kiscelli 
Agyaghoz, azonban valószínűleg ugyanúgy pirittar- 
talmú, mint amaz, tehát kőzettanilag nem képez elfo
gadható alternatívát.

Ennek ellenére - a teljesség kedvéért - külön-külön 
elemezzük a felszíni és a felszín alatti elhelyezés lehetősé
geit, majd a különböző kizárási követelmények hatását.

3-1 A kibúvások alkalmassága 

felszíni elhelyezésre
A Kiscelli Agyag a felszínen zömmel jóval idősebb 

(triász) mészkőből és dolomitból álló hegyek lejtőin 
bukkan elő, ahol a domborzat erősen tagolt, a lejtők 
meredekek, a lapos dombtetők ritkák. Ugyanakkor a 
62/1997. sz. IKIM-rendelet 5. számú mellékletének 1. 
pontja értelmében "radioaktív hulladék felszíni és fel
színközeli tárolója nem létesülhet meredek (... >5° laza 
alkotó kőzet esetében), vagy erősen tagolt felszínű, 
vagy erózió-, csuszamlás-... -veszélyes területen, nega
tív domborzati formaelemen, karsztosodott vagy karsz
tosodásra hajlamos képződmények felett". Az említett 
területeket tehát első megközelítésben alkalmatlannak 
kell nyilvánítanunk. Ezt az általános következtetést a 
konkrét kibúvási területek áttekintésével ellenőriztük.

Magyarország 1:200 000-es földtani térképe Qámbor 
Á. et al. 1966) Váctól É-ra, ÉK-re, К-re és DK-re összesen 
13 foltban tüntet fel a Kiscelli Agyagnak megfelelő kép
ződményt. Ezek a felszíni elhelyezésre számba vehető 
előfordulások (1. ábra) - az 1:100 000-es topográfiai 
térkép alapján - az alábbiak:
1. Bánknál ajenői-patak és a Bánki-tó körüli lejtőkön és 

völgytalpakon.
2. Romhánynál ajenői-patak völgyének D-i oldalán, a 

Dél-hegy meredek lejtőjét övező lankásabb lejtő
kön, valamint keskeny sávban a völgy É-i oldalán.

3. Romhánynál ajenői-patak völgyének É-i oldalára át
terjedő lejtősáv K-i folytatásában.

4. Alsópeténynél a Dél-hegyről DK felé lefutó völgy
ben, karbonátkőzetek kibúvásaival a közvetlen 
szomszédságban.

5. Szendehely, Ősagárd és Kösd környékén a karbonát
kőzetekből álló Naszály meredek lejtőinek kilapo
sodó részén, a szélesebb szakaszokon ÉNy-DK-i irá
nyú völgyekkel szabdaltam

6. Keszegnél a Keszegi-hegyen, valamint annak nyúl
ványain és meredek lejtőin, karbonátkőzetek kibú
vásaival a közvetlen szomszédságban.

7. Csővárnál a karbonátkőzetekből álló Vas-hegy K-i 
lejtőjének alsó részén.

8. Csővárnál a Mocsolyák Ny-i lejtőjének alsó részén, 
karbonátkőzetek kibúvásainak szomszédságában.

9. Kosdtól DK-re a Kosdi-patak völgyében.
10. Vácdukától ÉK-re a Burgundia-völgy egyik mellék

völgyében, kis foltban.
11. Vácrátótnál az arborétumon átfutó lapos völgyben, 

apró foltban.
12. Őrbottyánnál a víztározó lapos völgyében, nagy folt

ban.
13. Őrszentmiklósnál a Sajótanya laposán.

Mindezen foltokban a Kiscelli Agyag uralkodóan
völgyekben vagy völgyoldalakban jön elő, ami a 
62/1997. sz. IKIM-rendelet szerint önmagában véve is 
kizáró körülmény. Pozitív domborzati formán elvétve 
fordul elő, ilyen esetek láthatók:
a) a 2. folt Ny-i részén, a Vágás K-i orrán;
b ) az 5. folt ÉK-i nyúlványán, egy keskeny dombháton;
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с) а 6. folt középső részén, a Keszeg-hegy keskeny te
tején és gerincén.
A b) és c) szélessége a 200 m-t nem haladja meg, 

lejtőik meredekek, s közelükben karsztosodásra hajla
mos karbonátkőzetek bukkannak a felszínre; ezek te
hát a 62/1997. sz. IKIM-rendelet szerint nem tekint
hetők alkalmasnak.

Az a) esetleg elegendő méretű lenne, azonban nem 
dombtetőn, hanem egy K-i orron van, karsztosodásra 
hajlamos karbonátkőzeteket itt 175-210 m mélységben 
tártak fel fúrások. Ez az egyetlen olyan hely, ahol fel
színi tároló lehetősége a Kiscelli Agyagban egyáltalán 
felmerülhet. Az 1:25 000-es topográfiai térképről azon
ban megállapítható, hogy a lapos gerinc szélessége álta
lában még 150-200 m sincs, a lejtőszögek pedig gya
korta elérik, s néhol meghaladják a 10°-ot. így tehát az 
alapvető domborzati kritériumokat (széles, lapos hát, 
5°-osnál nem meredekebb lejtők) ez a helyszín sem elé
gíti ki.

Következésképpen Észak-Magyarország Ny-i részén 
nincs egyetlen olyan pont sem, ahol szóba jöhetne ra
dioaktív hulladéknak a Kiscelli Agyagban létesítendő 
felszíni vagy felszínközeli tárolója.

Az alternatívaként számba vehető Szécsényi Slírrel 
kapcsolatban szükségesnek tartjuk hangsúlyozni: a 
körzet mind ez idáig legrészletesebb földtani térképén 
(NoszkyJ. 1940) jól látható, hogy a "kattiai képződmé
nyek" (ezek egy részét nevezzük ma Szécsényi Slírnek) 
uralkodóan völgytalpakon és lejtőkön jönnek elő, 
dombgerincen ritkán, dombtetőn elvétve fordulnak elő, 
nem elégítve ki a felszíni elhelyezés elemi domborzati 
követelményét (széles, hosszú dombtető, lapos lejtők).

3-2 A mélybeli előfordulások alkalmassága 
felszín alatti elhelyezésre

A Kiscelli Agyagban radioaktív hulladék elhelyezésé
nek kizárólag felszín alatti megoldásával lehet számol
nunk. Bár a 62/1 997. sz. IKIM-rendelet vagy más jogsza
bály nem ad közelítő értéket sem a mélységre, a hul
ladék jellegéből és gazdasági megfontolásokból követ
kezően nem valószínű, hogy a Nemzeti Projekt kereté
ben megszabott 300 m-es maximális mélység túllép
hető lenne. A felszíni domborzat legmélyebb pontja is 
100 m-nél magasabban van a tengerszint felett, de a 
vizsgált területen túlsúlyban vannak a 200 m körüli ma
gasságok. Ezért a túl mély területek kizárásához némi 
ráhagyással a -200 m-es szintvonalat vesszük alapul.

A számba vehető területet (1. ábra) DK-ről egy Püs
pökszilágytól 5-7 km-re DK-re, Vácegres-Bér-Szécsény 
ÉÉK-i irányban lefutó, majd É felé hajló vonalával hatá
rolhatjuk le. A DNy-i határ Göd-Dunabogdány-Szokolya 
ÉNy-i irányban lefutó, majd É felé hajló vonalával ad
ható meg, amelynek további folytatása a Börzsöny alatt 
nem világos. A terület határa D-en Főt környékén van, 
É-on Szécsénytől legalább Hontig az országhatárt kö
veti. Kiesnek a Vác, Romhány és Csővár közötti rögök. 
A kutatás jelentős volumenű geofizikai mérést és fúrást 
igényelne, hiszen ezen a területen a Kiscelli Agyag se
hol sincs a felszínen, azaz települési mélysége és ki
fejlődése bizonytalan.

Alternatívaként merülhet fel a Szécsényi Slír kuta
tása. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy NoszkyJ. 
(1940) szerint a "kattiai képződmények" anyaga ál
talában "változatos kifejlődésű konglomerátum, ho
mokkő, homok, agyagos homok, agyag és márga", konk
rétan Püspökszilágy széles körzetében "agyagokkal vál
tozó homokos fácies az uralkodó elem". Az, hogy az

ebbe a szintbe tartozó Szécsényi Slír pontosan hol, 
milyen vastagságban, milyen mélységben fordul elő 
(akár pl. a püspökszilágyi tároló alatt), további vizs
gálat és elemzés nélkül nem határozható meg. Ezért ku
tatásával kapcsolatban ugyanaz érvényes, mint a Kis
celli Agyagra.

З.З Elhelyezést korlátozó körülmények
Radioaktív hulladék elhelyezése szempontjából a 

Nemzeti Projekt keretében egy sor kizáró tényezőt vet
tünk figyelembe. Ezek közül nem tárgyaljuk az ország
határ menti 30 km-es sávot, amelynek kizárása tisztán 
politikai döntés volt, s bármikor felülbírálható. Megje
gyezzük azonban, hogy valamekkora sávot minden bi
zonnyal ki kell zárni, ennek szélességét azonban poli
tikusoknak kell meghatározniuk. Az alábbiakban olyan 
területeket tárgyalunk, amelyeken a hulladéktárolót 
veszélyeztető jelenségek vannak, vagy amelyeket a hul
ladéktároló veszélyeztet. A tárgyalást arra a körzetre 
korlátozzuk, ahol a Kiscelli Agyag a tengerszint alatti 
200 m-nél kisebb mélységben van.

3-3■ 1A hidladéktárolót veszélyeztető körülmények

A tárgyalt terület nagy része földrengések fészek
övébe esik (Balia Z. et al. 1993; Szeidovitz Gy., Mónus P. 
1993), szerepük felszíni és felszín alatti elhelyezés 
szempontjából azonos. Váctól É-ra helyezkedik el a 
Győr-Becske öv, amelyen belül az alábbi, 6-os vagy na
gyobb intenzitású földrengéseket észlelték: 1757 - Győr, 
1763-Komárom és Tata, 1854-Vác, 1863-Penc, 1930- 
Cserhátsurány, 1950 - Becske-Bercel, 1951 - Tereske, 
1952 - Esztergom. Vácnál csatlakozik hozzá a Vác-Rác- 
keve öv, amelyen belül az alábbi, 6-os vagy nagyobb in
tenzitású földrengéseket észlelték: 1561 - Buda, 1723 - 
Ráckeve, 1854 - Vác, 1863 - Репс, 1956 - Dunaharaszti. 
A felsorolt földrengések mellett egy sor gyengébb is je
lentkezik, igazolva, hogy a kijelölt fészekövek létezése 
realitás.

A körvonal természetesen vitatható, egy azonban bi
zonyos: a földrengés-veszélyesség itt nagyobb, mint az 
országos átlag.

3-3-2 A hulladéktároló által veszélyeztetett 
objektumok

Bármely hulladéktároló üdülőkörzeteket, természet- 
védelmi területeket és karsztvízbázist veszélyeztethet. 
A veszély elkerülésének legegyszerűbb módja a veszé
lyeztetett területek kizárása. Az alábbiakban csak olyan 
objektumokat tárgyalunk, amelyek a vizsgált területen 
előfordulnak.

Mind felszíni, mind felszín alatti elhelyezés szem
pontjából azonos jelentősége van az üdülőkörzetek
nek és a természetvédelmi területeknek. A tárgyalt kör
zet nyugati részén, kb. a Drégelypalánk-Veresegyház 
vonaltól Ny-ra van az országos jelentőségű kiemelt Du
nakanyar üdülőkörzet (Ferenczi G., Bérei K. 1994). 
Az ettől keletre fekvő terület gyakorlatilag teljes egé
szében üdülőterületként van nyilvántartva (u.o.), en
nek kizáró hatálya nem világos. A Dunakanyar üdülő
körzeten belül esik a nemzetközi egyezmény hatálya 
alá tartozó Pilisi Bioszféra Rezervátum (Pilisi Tájvé
delmi Körzet) és az országos jelentőségű börzsönyi 
védett természeti terület (u.o.). A Dunakanyar üdülő
körzettől keletre fekvő vidék egészen a Balassagyar- 
mat-Herencsény vonalig helyi jelentőségű védett ter
mészeti területre (u.o.) esik. Erősen kétséges, léte
síthető-e radioaktív hulladékok tárolója ilyen terü
leten.
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Egyetlen kivétel a püspökszilágyi hulladéktároló kör
nyéke (Kisnémeditől Vanyarcig). Itt a Kiscelli Agyag
nak a tengerszint alatti 200 ш-nél kisebb mélységben 
lévő részének egy bonyolult alakú, kb. 40 knr-es kör
zete kívül esik a természetvédelmi területen, s egyúttal 
a földrengés-fészekövön is, azaz nem esik semmiféle 
kizárás hatálya alá. Ez a körzet elvileg kutatható lenne, 
amit az a körülmény is bizonyít, hogy az országos szű
rés során éppen itt (Balia Z. et al. 1994) egy megál
lapított (a Váchartyán К. 1. fúrással harántolt és 2,5 km 
távolságig terjesztett) és két valószínű (a fúrási adatok 
5 km-en túli interpolálásával vagy 2,5 km-en túli ex
trapolálásával kapott), egymáshoz igen közeli objektu
mot jelöltünk ki. Megjegyezzük azonban, hogy konk
rétan ebben a körzetben a Kiscelli Agyagot nem külö
nítettük el a rátelepülő Szécsényi Slírtől, amely a völgy
talpakon és domboldalakon a felszínen van (Püspök
szilágynál is ez jön elő), s egységesen oligocén korú 
agyagos-agyagmárgás összleteket vizsgáltunk.

Karsztosodásra hajlamos képződmények csak a Vác, 
Romhány és Csővár közötti rögök közvetlen környe
zetében vannak a tengerszint alatti 500 m-nél kisebb 
mélységben (Balia Z. et al. 1994), ami a felszín alatti el
helyezés szempontjából volt kizáró kritérium.

Az említett területek körvonalait feltüntettük mély
ségtérképünkön (1. ábra). A körvonalakat 1:500 000-es 
térképekről (Balia Z. et al. 1993,1994; Ferenczi G., Bér
ei K. 1994) vettük át, így azokat bizonyos hiba terhel
heti, emellett időközi módosítások (pl. az Ipoly-Duna 
Nemzeti Park létrehozása) is érinthették. Mindennek 
ellenére úgy gondoljuk, hogy a terület előzetes értéke
léséhez felhasználhatók.

4. Járulékos problémák a radioaktív hul
ladék szállításával kapcsolatban

A  kis és közepes radioaktivitású hulladékok Kiscelli 
Agyagban történő elhelyezése esetén járulékos prob
lémák vetődnek fel a szállítási körülményekkel kapcso
latban, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.

A szállítási távolság és útvonal a paksi atomerőműtől 
értendő, mert annak hulladékait kell elhelyeznünk. Mi
nél kisebb a távolság, és minél rövidebb hányada vezet 
át lakott területeken, annál nagyobb a biztonság, s bár
mely Duna-hidon való átszállítás jelentősen növeli a 
kockázatot. A távolság Püspökszilágyig kb. 180 km, ha a 
leendő МО-ás autóút igénybevételével számolunk. Ha 
ezt biztonsági okokból kizárják, a távolság még na
gyobb lesz, s minden esetben ott van közben egy Duna- 
híd, és az útvonal hányadában az országos átlagnál jóval 
több lakott település. A Püspökszilágytól É-ra vagy ÉK- 
re eső terület bármely pontjáig a távolság még nagyobb.

Úgy gondoljuk, hogy a biztonság szempontjából nem 
lehet csak a földtani képződmény tulajdonságait szám
ba venni, fel kell mérni a szállítás kockázatát is. Fontos, 
hogy a szállítás alatt a hulladék radioaktivitása még tel
jes, míg akkor, amikor a földtani védelemnek haté
konnyá kell válnia (a műszaki gátak meghibásodása 
esetén), ez a radioaktivitás már kisebb, hosszabb idő 
esetén akár nagyságrendekkel is. Emellett a szállítás 
során bekövetkező szennyezés azonnal, teljes mennyi
ségben hat, míg a felszín alatti tároló műszaki gátjai 
mögül kiszabaduló szennyezés jelentős hígulás után 
kerül a felszínre vagy annak közelébe.

5.Összefoglalás

Kifejlődését és vastagságát tekintve a Kiscelli Agyag 
kedvező közeg lehetne kis és közepes radioaktivitású 
hulladékok elhelyezésére, de rendszeresen magas (2- 
3%-os) pirittartalma ezt a lehetőséget kétségessé teszi.

Jelentős elterjedési területén belül települési mély
sége csak a Cserhát hegység és annak déli előtere alatt 
nem túl nagy ahhoz, hogy az elhelyezés lehetséges le
gyen. Ezen a területen a Kiscelli Agyag 13 foltban van 
jelen, amelyeken belül nincs egyetlen olyan dombtető 
sem, amely kielégítené a felszíni elhelyezésnek a 
62/1997. sz. IKIM-rendeletben megfogalmazott köve
telményeit. Ezért az említett területen kizárólag felszín 
alatti elhelyezéssel számolhatunk.

Az elhelyezésre a számba vehető terület nagy részét 
az országos átlagnál jóval nagyobb földrengéskockázat 
és védett természeti értékek jelenléte kizárja. A felszín 
alatti térség kutatása igen költséges lenne, mert a Kis
celli Agyag a lehetséges kutatási területen sehol sem 
bukkan felszínre.

Végül a szállítási távolság a paksi atomerőműtől szá
mítva (ennek hulladékait kell elhelyeznünk) legalább 
180 km, az út még hányadában is az országos átlagnál 
jóval több lakott településen vezet át, s emellett a Du
nán is. Az ezzel kapcsolatos kockázat akár összemér
hető is lehet azzal, amely egy alkalmas telephely föld
tani biztonságát illetően elképzelhető.

A Kiscelli Agyag - vagy akár a felette települő Szécsé
nyi Slír - kutatásának tehát nincs egyetlen előnye sem 
az üveghutai gránithoz képest, hátrányai viszont szem- 
beötlőek. Remélhetőleg olyannyira, hogy a kérdés vég
legesen lekerül a napirendről.
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A MONGÓLIÁI NEMZETKÖZI FÖLDTANI EXPEDÍCIÓ 
13. CSOPORTJA (1979-1980) TEVÉKENYSÉGÉNEK

ÖSSZEFOGLALÁSA
DR. CSONGRÁDI Jenő — geológus és PEREGI Zsolt — geológus

Az expedíció térképezési területe

1. az NFE 1. Csoportjának munkaterülete
(Pentelényi L. 1979)

2. az NFE 13. Csoportjául^ munkaterülete
(Csongrádi J. 1980)

3. az NFE 32. Csoportjának munkaterülete
(Csongrádi J.1985)

A z  NFE 13. csoportja Hentej megyében, a Mörön folyó 
középső folyása mentén 400 km2-es területen végzett 
1:30 000 méretarányú térképezési és nyersanyag ku
tatási munkát.

A terepi szezon 1979- április közepétől október köze
péig tartott. A csoport tagjai voltak: dr. Csongrádi Jenő 
csoportvezető, Peregi Zsolt és Síkhegyi Ferenc főmér
nökök, Bence Géza és Zsámbok István geológusok, 
Bence Gézáné, Dudás Imréné, Lukácsovics Géza, Mar
ton Róbert és Szőcs Antalné geológus technikusok, 
Dudás Imre tolmács-adminisztrátor, Szőcs Antal sza
kács, Dámóczi László gépkocsi szerelő, Balogh Barna,

Czövek András és Zólyomi Mihály gépkocsivezetők. 
A mongol gazdasági vezető Najdan volt.

Mivel a csoport munkájáról részletes szakmai leírást 
publikáltunk a MÁFI Évi Jelentésében, itt csak vázlato
san kerül ismertetésre a Mörön középső folyás vidéké
nek földtani felépítése.

A munkaterület a Közép-Mongol geoantiklinális 
övben fekszik. Legidősebb képződményei a hercini 
mozgások során felszínre került felső-proterozoós kris
tályos palák és a kaledóniai szinorogén gránitok (keru- 
leni komplex). Az alsó-devonban egy ÉK-i irányban 
megnyúlt, majd szinklinálisba gyúródott üledékgyűjtő 
alakult ki, amelyet 2700 m vastagságban flisoid kép
ződmények töltöttek ki. Jól térképezhető komp- 
ressziós jellegű szerkezetek, átbukó redők és kvarc- 
szericit fáciesű regionális metamorfózis jellemzi a so
rozatot. A devon képződményekbe a szinklinális ÉNy-i 
szegélyén gránit-granodiorit összetételű karbon és 
perm korú intrúziók nyomultak be, amelyeket min
denütt jól fejlett kontakt zóna kísér.

A felső-paleozoós-mezozoós orogén képződmények 
éles szögdiszkordanciával települnek a gyűrt devon 
képződményekre. Uralkodóan kontinentális törmelé
kes és vulkanogén rétegekből állnak, a szelvény felső 
részében szenes betelepüléseket tartalmazó tavi
mocsári üledékkel. A triász konglomerátum-homokkő 
sorozat konkordánsan vagy alig észlelhető diszkordan- 
ciával települ a permi képződményekre.

A mezozoikum végén bekövetkezett kontinentális 
riftesedési jellegű tektonikus mozgásokhoz kapcsolód
va jelentős vastagságú bazalt takaró képződött, mely 
szögdiszkordanciával települt az idősebb képződmé
nyekre. A terület DK-i sarkában kis területen az azt 
fedő felső-kréta, durvatörmelékes, vörös medence 
üledékek is előfordulnak.
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A MONGÓLIÁI NEMZETKÖZI FÖLDTANI EXPEDÍCIÓ 
3ä. CSOPORTJA (1983-1985) TEVÉKENYSÉGÉNEK

ÖSSZEFOGLALÁSA
DR: CSONGRÁDI Jenő — geológus és PEREGI Zsolt — geológus

A  NFE 32. csoportja Hentej megyében a Mörön folyó 
alsó folyása mentén 831.5 km2 területen végzett 
1:50 000 méretarányú földtani térképezési és nyers
anyag kutatási munkát. Emellett a csoport geofizikusai 
jelentős mennyiségben végeztek elektromos, mágneses 
és karotázs méréseket az NFE más nemzetiségű csoport
jainak munkaterületein is.

A csoport tagjai voltak: dr. Csongrádi Jenő csoport- 
vezető, Peregi Zsolt geológus főmérnök, Zalai Péter és 
Dienes Endre geofizikus főmérnökök, Gálosfai Mihály, 
Papp Péter, D. Zsargalszajhan geológusok, Kovácsvöl
gyi Sándor, Herczeg György, Milánkovich András és 
Baldorzs geofizikusok, Sajtos Gábor és Marton Róbert 
topográfusok, Lukácsovics Géza, Vad Ferenc és Altan- 
ceceg geológus technikusok, Áldott Ferenc, Duschek 
Vilmos, Enkhtajvan, Hurik István, Pápai Géza, Pertl Vik
tor, Schlenker Gábor, Szűcs Imre geofizikus techniku
sok, Hulicza Ernő gépkocsi szerelő, Kovács József tol
mács-adminisztrátor, Szűcs Antal szakács. Az 1983-ban 
balesetet szenvedett Papp Péter feladatait dr. Zelenka 
Tibor, majd Partényi Zoltán vette át. A mongol gazda
sági vezető Gantumur volt. Hivatalosan nem volt ugyan 
az expedíció tagja dr. Juhász László a magyar kolónia 
orvosa, aki azonban sokat segített csoportunknak és 
Papp Péter valószínűleg az életét köszönheti neki.

A csoport földtani eredményeiről több publikáció je
lent meg, ezért itt csak az eredmények rövid összefog
lalására kerül sor.

A Mörön alsó folyása a mongol-szibériai gyűrt övezet 
közép-mongol egységének Kerulen menti és möröni 
szerkezeti öveiben helyezkedik el, melyeket az ulan- 
unduri haránt törés választ el egymástól.

A munkaterületen ismert legidősebb képződmények 
alsó-proterozoós körű kontinentális kéreg maradványok. 
Mörön falutól 15 km-re DNy-ra két (granitogneisz- 
gneisz-amfibolit-csillámpala összetételű) gneisz kupo
lát mutattunk ki (Peregi et al. 1989).

A felső-proterozoós-alsó-paleozoós komplex nagy 
vastagságú (3000 m) kontinens peremi flissel képvi
selt. Térben annak északi előterében a zöldpala fáciesű 
regionális metamorfózist szenvedett bazalt-andezit 
összlet kovapala, kvarcit és márvány betelepülésekkel 
az óceáni aljzat ofiolitos sorozatának maradványaként 
értelmezhető, majd még északabbra szigetív eredetű 
savanyú-intermedier vulkánitok ismertek a felszínen. 
A kaledóniai mozgásokhoz kapcsolódik a keruleni kom
plex nagyméretű granitoid intrúzióinak benyomulása.

A középső-paleozoós szerkezeti komplexum flis jel
legű üledékei (arkózás homokkő, aleurit, fillit) min
tegy 500 m vastagságot érnek el és a térképezési terület 
északi részén fordulnak elő. Az üledékekben gyakoriak 
a konkordáns gabbró és gabbródiorit testek, a sorozat 
kvarc-szericit fáciesű regionális metamorfózist szenve
dett.

A hercini mozgásokhoz kapcsolódóan a középső
felső karbonban két, egyenként 50 km2 felszíni kiter
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jedésű granodiorit intrúzió nyomult az idősebb befo
gadó kőzetekbe. A munkaterületen viszonylag csekély 
elterjedésben fordulnak elő a felső-perm-alsó-triász sa
vanyú vulkánitok, amelyek itt max. 600 m vastagság
ban éles szerkezeti diszkordanciával települtek a kam
briumi képződményekre.

Az alsó-mezozoós szerkezeti-formációs komplexum
ra az alpi mozgások kezdeti szakaszához kapcsolódó in
termedier vulkanizmus és kisméretű gránit intrúziók 
benyomulása jellemző. Utóbbiak tipikusan ritkafém ér- 
cesedések anyakőzetei. A felső-mezozoikumban úgy a 
munkaterület DK-i, mint ÉNy-i szegélyén árkos süllye
dések mentén kialakult hegyközi medencékben több 
száz m vastag bazalt takarók ömlöttek a felszínre, majd 
fedőjükben szárazföldi durva törmelékes összlet (max. 
300 m vastagságban) képződött.

A nyersanyag kutatási munka eredményességét mu
tatja, hogy a már korábban ismert Cagan-obo-i wolf- 
ramit-molibdenit, Ulan-undur-i arany, Ohas-i réz és 
Tuntger-huh-i nikkel előfordulások mellett a szisztema
tikus talaj geokémiai és terepi radiometriai felvétele
zés során további három nyersanyag előfordulást sike
rült felfedezni.

Ezek közül a Mogoj-csulut alsó-paleozoós alkáli grá
nit kvarc-földpát-turmalin-fluoritos összetételű pegma- 
titjaihoz kapcsolódó ritkaföldfém előfordulás, amely
nek kutatását az NFE 4. csoportja folytatta.

A Har-csulut scheelit-molibdenit előfordulása felső- 
proterozoós-alsó-kambriumi andaluzitos palákban grei- 
zenes salbanddal kísért kvarc telérekben jött létre és 
genetikailag a júra gránitokhoz kapcsolódik. Az ala
csony wolfram és molibdén tartalom miatt további ku
tatását nem javasoltuk.

Az Ulan-undur keleti részén talált molibdenit-schee- 
lit előfordulás szintén a júra gránitok finomszemcsés 
harmadik fázisához kapcsolódik. A molibdenit az en- 
dokontaktus, míg a scheelit inkább az exokontaktus 
greizenes kvarc ereihez kapcsolódik. Az alacsony fém
tartalom miatt további kutatását nem javasoltuk.
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EÜLÖKÖS FÖLD EVGÁSOE
TÓTH Álmos — geológus

Geo-tudománytörténeti kutakodásaim közben több 
olyan régi földingásra-földrengésre vonatkozó adatra 
leltem, amit sem a Réthly (1952) alapvető műve, sem az 
újabb keletű földrengés katalógus (Hungarian Earth
quake Catalog, 1988. továbbiakban HEQC) nem említ. 
E földrengések rávilágítanak arra, hogy a nyilvántartott 
történeti földrengések egy nem tudni mekkora, de nyil
ván nem elhanyagolható hányada helyi, felszíni, vagy 
egészen sekély-mélységű okokra vezethető vissza, tehát 
azok nem tektonikus eredetűek. Földrengés rázta meg 
az Úr 1738. esztendejében Pécs városát. "1687-ben in 
monte Senes", azaz a Szenes hegyen, a gyakran Szeny- 
nyesnek nevezett területrészen (ma Fekete hegy a 
neve) "kőszén-kibúvásokat" vettek észre. 1738-ban há
rom napon át tüzet okádott a Szennyes, majd a várost 
földrengés rázta meg - írja Tóth István irodalomtörté
nész, pontos irodalmi forrás megadása nélkül. Az idé
zett szövegrész latin volta megengedi a föltételezést, 
hogy a forrás a püspökségi könyvtárban föllelhető. De 
nem zárható ki az sem, hogy az ismeret közvetítője Pe
ter Berks, vagy magyarosan Berks Péter néhai "hegy 
mester", a környék kiváló ismerője volt. A kérdést rész
letes levéltári kutatások hivatottak tisztázni. Teljesen 
nyilvánvaló, hogy a kőszénkibúvás - akár öngyulladás 
folytán, akár pásztortűz következtében - begyulladt, s a 
tűz a kőszénrétegek dőlése mentén a mélybe is be
húzódott, végül a füstgázok robbanékony elegyet ké
pezve berobbantak s ez rázta meg a várost.

"Hallatlan példa volt hazánkban tavai, hogy a világgal 
egy korú Kárpátnak köves gyomra is megrendült, és ha 
némely tudósításnak hitelt adunk, néhol szomszédsága 
tüzet is okádott" -  adja hírül a Hazai és külföldi tudó
sítások, 1810. évi füzete, pontosabb helymegjelölés 
nélkül. A "tűz-okádás" esetünkben aligha takar vul- 
kanizmust. Nem zárható ki a feltételezés, hogy itt is a 
Pécs-vasasihoz hasonló széngáz-robbanás volt. A kár
páti térségből vannak kőszéntelepek begyulladásáról 
szóló hírek e korból. De nem lehet kizárni, hogy a 
mozgás kapcsolatos egy 1809-ből Eperjesről följegyzett 
november 17-i rengéssel, s amit tűznek véltek fény
törési jelenség. Hunfalvy (1863) ad hírt egy sem Réthly 
(1953), sem a HEQC által nem említett, de jelek szerint 
szintén kőszén-begyulladással kapcsolatos földmozgás
ról, ezt írván: "...hírlapi tudósítások szerint 1862 őszén 
föld-ingás volt a Hargita hegység nyugati szélein s 
következtében a Rika erdőben, a Vargyas és Oklánd 
községek határszéli vonalánál, Lika nevű helyen egy 
földnyílás támadt, melyből nappal gőz-füstölgés emel
kedett, éjjel pedig égő világosság is látszott. A kigyul
ladás óta a föld észrevehetőleg összeroskadott. Termé
szet-vizsgáló tudóinkkal, még nem vizsgálta meg a dolgot."

Hasonló jelenségekről a nyugati s a keleti híradások 
egyaránt szólnak. 1802. évben Saarbrück városában "egy 
új Vulkán lett nemrégiben, melynek repedésein sok füst 
és vitriol bűz takarodik ki"...- írja Kovács Sámuel, 1829-ben. 
Igaz, földingást nem említ. Régi kínai és orosz tudó
sítások is szólnak hajdani közép-ázsiai füstölgő "vul
kánokról". A múlt századi kutatások azonban egyér
telműen tisztázták, hogy e térségben a történelmi idők
ben nem működtek vulkánok. S megállapították azt is, 
hogy ezek az ezekhez kapcsolódó füstölgő "hegy-kitö
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rések" nem vulkánok, hanem hatalmas kőszénégések 
voltak. (Ilyenekről tudósít a Földtani Értesítő 1881. évi 
száma is.)

Úgy vélték őseink, hogy a földrengések okozója a 
föld belsejében, üregeiben, barlangjaiban összegyűlt 
éghető gázok időről-időre való berobbanása. "Ha a kén
köves gőzök a föld gyomrában lévő barlangokban vas
sal bővös kövekre jutnak, s mind a két nemek a nedves
ség által forrásba jönnek, meggyulladnak, kifeszülnek, 
nyomják a földet maguk felett, és ha semmi szabados 
kimenetelt nem találnak, megrázzák a földet vagy meg
szaggatják, ez neveztetik Föld-indulásnak." (Kovács, 
1829) Már Kovács Sámuel is tudósít az angliai "kő-szén 
barlangokról", "hol az égető világtól a kő-szén felgyul
ladván nagy ropogással kirohan; mert a felmelegedett 
levegőnek az az ereje van, hogy dörgéssel kitörjön, s 
mit útjában talál, eltépje, széjjel hányja, s szórja" - írja.

A földrengések egyik meghatározó okaként még so
káig az éghető, vagy hőre lebomló ásványok, kőzetek, 
illetve gőzeik-gázaik jelenlétét vélelmezik a tudósok. 
Kitaibel Pál és tudós társai is a zsemlyéi (ma pusz- 
taváminak nevezett) kőszénben, illetve a kőszén be- 
gyulladásában s a keletkező füst-gázok berobbanásá- 
ban látták a híres-hírhedt móri földrengés okát. S ezért 
kérdeztek a zsemlyéi szén nyomai, illetve lángok után. 
Az más kérdés, hogy - nyilvánvalóan nem alap nélkül - 
az azévi nagy őszi esőzéseket is lehetséges okként em
lítették tudománytörténeti fontosságú jelentésükben. 
A széngáz-robbanásokra visszavezethető földrengések 
annál is érdekesebbek, hogy az Albert Heim zürichi 
tanár nyomán, a magyar Föld-s rengés Bizottság által 1893- 
ban készített földrengési utasítás (útmutató) nem szól.

A ma már nem igen előforduló széngázrobbanáson 
kívül más okai is lehetnek az atektonikus földrengések
nek . Bárdossy et al. (1998) A halimbai bauxittelep ré- 
tegtani, teleptani és tektonikai értékelése c. cikkükben 
a Mészáros József-féle larami kutak keletkezésére érde
kes teóriát dolgoztak ki. E szerint a "kutak" a bauxitte
lep alatti vetők találkozása menti erőteljes karsztoso
dás eredményeként létrejövő "anyaghiányba" zuhant 
környezetüktől idegen kőzettömeg/ek. E bezuhanások 
minden bizonnyal okoztak hajdan lokális rengéseket. 
Nagy kőzettömegek víz általi ki-, vagy alámosását köve
tő lezúdulás eredményeképpen is jöhet létre rengés. 
Az 1100-ból ismert, Réthly (1952) által is említett, felte
hetően Dunaföldvárról leírt rengést okozhatta a lösz 
magaspart suvadása is. Mesterséges (vagy természetes, 
pl. a várbarlang/ok Budán) barlangok fedőkőzetének 
beszakadása is eredményezhet lokális földrengést. Eöt
vös Loránd az akadémián tartott előadást egy ilyen je
lenségről "Rumpelles Mihály kőbányai pincéjének be- 
omlása által megsűrített légnek nevezetes hatásáról" 
címmel. Koch Antal az 1854. évi helyi jelentőségű dévai 
(Erdély) földrengés kapcsán a földrengés kiváltó okaként 
a dévai Aranyhegy csúcsának időnkénti "zökkenését" látja.

Nem lehet meg nem említeni a régi irodalom alábbi 
két idézetét, mert azok nem tanulságnélküliek. 1820-ban 
Kiss Ferenc étfalvi (Erdély) pap, háromszéki iskola
felügyelő arra utasítja a kerületébe tartozó tanítókat, 
hogy "egy kis természet- és haza históriáját, - hazájok 
históriáját, productumait meg kell vélek ismertetni,
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igen röviden az ő értelmek szerint (...) Egy kis fizika 
geográfiát, összekötve más geográfiával, igen röviden, 
hogy ezek által a babonás princípiumoknak elejek vé- 
tetődjenek, hogy esmérjék meg, miből lesz az eső, 
menny-kő, és hogy az aeri tűz nem lödére, a holdat nem 
a kutyák eszik meg, és mikor a föld ingás vagyon, nem 
az óriások forgatják" - tudatja az utókorral Benkő Samu 
a XVIII. századból. Kovács Sámuel Virág Benedeket idézi 
"... Mit félsz a rengéstől? Mely szép mód adatik neked a pre- 
dikálásra!...

Felhasznált Irodalom

Bárdossy György, Pataki Attila, Tiszay János, 1998: A ha-
limbai bauxitlelep rétegtani, teleptani és tektonikai értékelése
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BESZÁMOLÓ AZ 1999. OKTÓBERÉBEN A NÉMET 
FÖLDTANI SZOLGÁLATNÁL (BGR) TETT 

TANULMÁNTÉTRÓL
HÁMORNÉ dr. Vidó Mária — geológus és KNEIFEL Ferenc — geológus

1. Bevezetés, általános ismertetés

A  Magyar Geológiai Szolgálat négy munkatársa (Knei- 
fel Ferenc, dr. Hámor Tamás, Józsa Gábor, Mikó Lajos és 
a MÁFI munkatársa Hámorné dr. Vidó Mária) 1999. ok
tóberében egyhetes tanulmányúton vett részt Hanno
verben. A tanulmányút célja a "Bundesanstalt für Ge
owissenschaften und Rohstoffe" (a továbbiakban: BGR, 
Szövetségi Földtudományi és Nyersanyagkutató Inté
zet) környezet-, mérnök- és hidrogeológiai tevékenysé
gének megismerése volt. A tanulmányút a Hámorné 
dr. Vidó Mária magyar-német TÉT "Szénhidrogén szeny- 
nyeződések minőségi meghatározása és lebomlásának 
vizsgálata magyarországi talajokban "c. projektje, az MGSZ 
EU integrációs projektje és a BGR anyagi támogatásával 
jött létre. A szervezési feladatokat Hámorné dr. Vidó 
Mária látta el. Az alábbi ismertető a vendéglátók (BGR, 
és Niedersachsisches Landesamt für Bodenforschung, 
a továbbiakban: NLfB) által bemutatott részlegek tevé
kenységét kívánja bemutatni.

Az öt nap alatt csaknem teljes áttekintést kaptunk a 
földtani környezetvédelmi kérdések és a radioaktív hul
ladék-elhelyezés témakörökről. Bevezetésképpen álta
lános tájékoztatást kaptunk a BGR tevékenységi köré
ről, szervezeti felépítéséről, hazai és nemzetközi kap
csolatáról. Az Intézet létszáma 600 fő körül van, és 98%- 
ban költségvetési támogatásból tartja fenn magát. Fő
ként a Szövetségi Kutatási és Fejlesztési Minisztérium 
és a Gazdasági Minisztérium között oszlik meg a min
tegy 120 M DM/év költségvetési támogatás. A BGR non
profit szervezet, így üzleti tevékenységet nem folytat. 
Ebből következően nem vehetnek részt olyan pályáza
ton, ahol német magáncég jelen van.

Az Intézet tevékenységében igen nagy súlyt képvisel
nek külföldi projektek. Jelenleg 40 projekten dolgoz
nak 35 országban "tudományos - technikai együttmű
ködés" keretében. Ez magában foglalja a szakember- 
képzést, technológiatranszfert, módszerfejlesztést. Az af
rikai országokkal való együttműködés egyre nagyobb 
jelentőségű, (főleg a nyersanyagkutatás terén) de Dél-
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Amerika és Ázsia számos országával is kiterjedt kapcso
lataik vannak.

Belföldi tevékenységükre jellemző, hogy eseti szak- 
véleményeket, tanácsadást kérnek a szövetségi minisz
tériumok az Intézettől, különösen környezeti károso
dás esetén.

A tartományi környezetvédelmi hatóság, ellenőrzi a 
mentesítést a környezeti károk felszámolásánál. A szük
séges geológiai kutatásokat a tartományi földtani szol
gálat (Alsó-szászországban az NLfB.) engedélyezi. A víz
bázis védelem területén is fontos feladatai vannak az 
Intézetnek. Ennek jelentőségét mutatja, hogy pl. AIsó- 
szászország területének 14-15%-a vízbázis védelmi te
rület!

A BGR az Európai Földtani Szolgálatok Szövetségé
nek (EuroGeoSurveys) alapító tagja, ennek ellenére 
viszonylag kevés EU-programban vesz részt. Ennek 
részben személyi, részben anyagi okai vannak. Kevés a 
lekötetlen tudományos kapacitás, és anyagilag sincs 
rákényszerítve az Intézet.

A tudományos programokat egy, a Gazdasági Minisz
térium által felállított 18 tagú tanácsadó testület bírálja 
el, melyben a felsőoktatás, az ipar és a gazdaság földtu
dományi képviselői vesznek részt. Az Intézet minden 
nagyobb szervezeti egységéből egy szakember vesz részt 
a következő évi program kialakításában.

Négy szakmai "főosztály" van a BGR-ben.
1. Gazdasággeológia, nyersanyag-gazdálkodás, nemzet

közi együttműködés.
2. Mérnökgeológia, geotechnika (ide tartozik a radio

aktív hulladék végleges elhelyezése)
3. Geofizika, tengeri és sarkvidéki kutatás.
4. Geokémia, ásványtan, talajtan.

Az ötvennél is több Osztály a Berlinben működőket 
is bennfoglalja. Általánosan megfigyelhető, hogy 15-20 
évvel ezelőtti állapothoz képest a nyersanyagokkal fog
lalkozó témák lassan háttérbe szorulnak a környezet- 
védelmi problémákkal foglalkozó témák mögött. 
Az Intézet stabil helyzete ellenére is lassú változásokon 
megy át. Fokozatos, tervszerű, de igen lassú létszám
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leépítés (évi 1,5%) van folyamatban. Ugyanakkor a fi
nanszírozásban is változások várhatók a jövőben, a ma
gántársaságoktól való függőséget igyekeznek minél 
alacsonyabb szinten tartani.

2. Az egyes szakmai osztályok tevékenysége 

2.1
Elsőként a Szervetlen Geokémiai Osztályt látogattuk 

meg. (4.15 számmal jelölt az Intézet Szervezeti felépí
tésében). A geokémiai kutatás két fő iránya a víz-, il
letve a kőzetelemzés. Bemutatásra került az 1985-ben 
kiadott geokémiai atlasz, amely a nehézfémek elosz
lását vizsgálta a vízfolyásokban, illetve a meder üle
dékekben. Jordániában egy ordoviciumi homokkőben 
található másodlagos rézelőfordulást vizsgáltak abból a 
célból, hogy az elsődleges telepet megtalálják. Bizo
nyos elemek hiánya jelezte az elsődleges előfordulást, 
amelyet két fúrással megkutattak. A gazdaságossági szá
mítások azonban azt mutatták, hogy bányanyitásra nem 
alkalmas a terület. Mélytengeri kutatás irányult a man
gánkoncentráció vizsgálatára különböző mélységek
ben. A mangánkoncentráció-eloszlás jól jelezte a man
gándús oldatok feláramlási helyeit.

Több jól felszerelt laboratóriumot is meglátogattunk. 
A terepi minták általában kibontás nélkül kerülnek be 
az elemző rendszerbe. A nyomelem vizsgálatok részére 
fluor-karbon plasztik edénybe veszik a mintát. A külön
legesen érzékeny ICP-MS vizsgálatokhoz egy elektro
mágneses portalanító kabinon keresztül lehet bejutni a 
vizsgáló helyiségbe.

ICP-vel folyamatosan 61 elemet vizsgálnak a vízmin
tákban. Ólom-izotóp vizsgálatok készülnek a savas 
esőkből és a bányászat által szennyezett területekről. 
Egy NATO támaszponton a felső 20 cm-t, illetve a 60 - 
80 cm közötti homokos, átforgatott talajt vizsgáltak 
nehézfém koncentráció (Cd, W ) szempontjából opti
kai ICP készülékkel. Ez főleg bizonytalan vizsgálati ada
tok esetén alkalmazható jól kontrollként. Ugyanakkor 
nagyobb sókoncentrációkat tudnak mérni (nem kell 
hígítani a mintát, mint az ICP-MS-nél). Ilyen készülék
kel vizsgálták a csapadékvíz leszivárgást sóbányák kör
zetében, ahol a limonit kéregben felhalmozódnak a 
felülről jövő elemek.

A talajokból kioldódó elemeket is vizsgálják, a talajjal 
és vízzel töltött edényeket géppel rázzák. A rendszer 
folyamatosan regisztrálja az egyes elemek kioldását és a 
pH változását.

A labor munkatársai bemutatták közös kutatásaink 
eredményét is. A MÁFI és BGR 1998. évi együttműkö
dése során a Békési terület több tótjában vizsgálták az 
arzén különböző izotópjainak mennyiségét az ivóvi
zekben. Az arzén jelenléte a vizekben problémát okoz. 
Az EU normák szerint 10 pg/1 As tartalom engedhető 
meg az ivóvízben. Az As ( I I I )  (arzenit) és az As (V ) (ar- 
zenát) aránya igen fontos, mert az As (I I I ) sokkal toxi- 
kusabb hatású. Korábban a mintavételeknél az arzén 
két változatát nem tudták stabilizálni. Az együttműkö
dés eredményeként egy újonnan kifejlesztett terepi 
mérési módszerrel az arzenátot ioncserélő oszlopon 
megkötik, az arzenit pedig oldatban marad. Ezután 
laboratóriumban atomabszorpciós spektrométerrel 
határozzák meg mindkét változat mennyiségét. A ki- 
mutathatóság határa 0,5 pg/1.

A légkörből kiülepedő nehézfémek vizsgálatára 
1990/91-ben, majd 1995/96-ban országos bio-monito
ring program indult, melynek lényege, hogy az ország-
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ban előforduló mohafajtákat mintázták meg több mint 
ezer ponton. Számos térképen ábrázolták az egyes ne
hézfémek területi eloszlását (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, 
Ni, Sb, V, Ti stb.). Sok esetben felfedezhetők voltak az 
eloszlási térképen az ipari zónák, az erősen urbanizált 
térségek körzetei. Összehasonlítva a 91-es eredménye
ket a 96-ossal, néhány elem esetében jelentős koncent
ráció csökkenés volt észlelhető. Ebben az égetőművek, 
az erőművek korszerűsítése, az emissziót csökkentő 
technológiák bevezetése az acéliparban, valamint a ke
letnémet barnakőszénről más energiahordozókra tör
tént áttérés együttesen szerepet játszottak. Ugyanak
kor a Cd, Cu, Zn koncentráció mennyisége nem muta
tott csökkenést, sőt egyes részterületeken emelkedett. 
A programban, melyet a környezetvédelmi alapból fi
nanszíroztak, főleg az erdő-felügyelőségek talajtani 
szakemberei vettek részt.

2.2 Víz- és Talajgeokémiai Osztály
A Víz- és Talajgeokémiai Osztályon végzett mérések 

felhasználhatósága a megbízható terepi mintagyűjtés
sel kezdődik. A laboratóriumi vizsgálatok eredményeit 
nagyban befolyásolják a mintavételi körülmények, 
ezért vagy saját munkatársaik végzik azt, vagy megfe
lelő betanítás után végeztetik másokkal. A víz-kőzet 
kölcsönhatás megismerésére háromféle mintából vé
geznek vizsgálatokat, úgymint víz-, talaj- és kőzetmin
tákból. A rutinvizsgálatokon kívül módszerfejlesztési 
feladatokat is ellátnak. A terepi gyors vizsgálati mód
szerek fejlesztése elsőbbséget élvez.

A labor a bór és az ólom izotóp arány meghatározását 
ICP-MS készülékkel végzi a két tartományi geológiai 
szolgálattal közös fejlesztésben. A talaj- és a folyóvizek
ben vizsgálják a B9 és Bn-es izotóp arányát, mellyel az 
antropogén hatások követhetők. Az Pb206 és Pb207 ará
nya jelzi az ipari tevékenység és a közlekedés hatásait.

Barnakőszén bányák környezetföldtana

Barnaszén bányák rekultivációjában az alapproblé
mát az okozza, hogy a jelentős vízszintsüllyesztéssel 
(50-60 m) dolgozó bányaüzemek pirites kőszéntelepe
ket fejtettek. A levegővel érintkező pirites összlet fel
oxidálódik, és savasodás indul el. A víz felengedésekor 
a savas közegben kioldódnak a nehézfémek, és rontják 
a talajvíz minőségét. A probléma nagyságát jelzi, hogy 
több éves tudományos-technikai együttműködés kere
tében vizsgálják a keleti tartományok barnakőszén-te
rületeinek vízkészlet gazdálkodását, melyben részt 
vesznek a tartományi geológiai szolgálatok és környe
zetvédelmihatóságok is. Mintegy 3300 km2 a zavart víz- 
háztartású terület nagysága, ahol legalább 21 milliárd m3 
vízvisszatöltésre lenne szükség, ami teljesen új hidroló
giai és hidrogeokémiai helyzetet eredményez. A BGR 
munkatársai a korábbi években hat lignitbányát vizs
gáltak, melyek közül talán a legnagyobb a Bitterfeld 
közelében levő. Itt a bányavizet egy nagy vezetékrend
szeren a közeli vízfolyásba engedték. A telepes összlet, 
a fekü és a fedő egy része tercier (oligocén, alsó mio
cén) korú, a fedőben negyedidőszaki üledékek is vannak.

A vizsgálandó zónát a külfejtés közvetlen közelében 
5 részre osztották:
l /а. A bányagödör rézsű 1 - 6 m vastagságú része aktív 

oxidációs zóna.
1/b. A vízmentesítő kutakig terjedő vízmentesített szakasz.
2. A lignites összlet víz alatt van, a fedő már vízte

lenített (a kutaktól számított 500 m-es sáv).
3. A fekü tercier összlet már víz alatt, a fedő negy

edidőszaki rétegek víztelenítettek (500 - 2000 m-re
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a bányafaltól).
4. Érintetlen zóna.

A felsorolt részterületek különbözőképpen voltak 
oxigénnek kitéve. A vizsgálatok mintavétellel kezdőd
tek. A környező terülten állapotfelmérő fúrások is mé
lyültek. A mintákat fagyasztva szállították a laboratóri
umba, hogy a pirít további bomlását megakadályozzák. 
A 2 mm-nél kisebb frakcióra tört anyagból a nyomele
meket röntgen fluoreszcens módszerrel mutatják ki. 
Meghatározták a szerves és szervetlen széntartalmat, 
valamint a piritkén és a teljes kén mennyiségét is. 
A mintákat rétegcsoportonként vizsgálták. A fő vízadó 
réteg a csillámos homok, amelyet az l /а. 1/b. és 2. 
zónában több vizsgálatnak is alávetettek. Ebben a zóná
ban az oxidáció mértéke fokozatosan csökken a bánya
faltól távolodva. A pH érték ugyanebben az irányban 
növekszik, a vezetőképesség pedig csökken. A piritkén 
mennyiségének ezen a szakaszon elméletileg növeked
nie kellene, azonban a 2. zónában valószínűleg a kőzet 
eredeti pirittartalmánál fogva a koncentráció alacso
nyabb volt, mint várták. A pH és a vezetőképesség jól 
korrelálható. A vizsgálatok megállapították, hogy ha a 
vízkiemelés megszűnik, a savasodás elkerülhetetlen. 
A mentesítés módja ebben az esetben a hígítás, ezért a 
bányatóba egy másik - jó minőségű vizet tartalmazó - 
tóból 2 m 3/sec vizet emelnek át.

A várhatóan 2002-ig tartó kiegyenlítődési folyamat
ról egy prognózis térkép készült. Eszerint a talajvíz
áramlás döntően a tó irányába történik. Egy helyen 
azonban a feltöltődés során megváltozik az áramlási 
irány, ezért itt 5 éven belül gond lehet a minőséggel. 
A legkritikusabb helyen 50-100 év múlva is figyelni kell 
a vízminőséget, mert a nehézfém szennyezés lakott 
területek ivóvízét veszélyeztetheti.

Hannover építésföldtana

Hannover 2000-ben EXPO-t rendez, ezért a városban 
évek óta igen sok építkezés, útépítés indult meg. 
Az építtetőknek fontos a talajvízszint helyzetének, 
áramlási irányának, a vízminőségnek, valamint a geo- 
technikai adottságoknak az ismerete. Az NLfB kiadá
sában elkészült Hannover város geológiai térképsoro
zata 1:25 000 méretarányban. Ez három térképen mu
tatja be a geológiai ismeretanyagot, melyek a követ
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kezők: 'A' szilárd aljzat térkép, 'B' felszínalatti víz tér
kép, 'C geotechnika térkép. A térképek szerkesztésé
hez több, mint 3000 db fúrás adatait, valamint a 70-es 
években épített metró jelentős számú feltárását hasz
nálták fel. A BGR hidro- és talajgeokémiai laboratóriu
mai jelentős részt vállaltak a felszínalatti vizek térképé
nek kidolgozásában, mely három témát dolgoz fel:
1. Hidrogeológiai tagolás szempontjai:

Laza üledékes kőzetek elterjedése, vastagsága és víz- 
adó-képessége. A szilárd kőzetek elterjedése (hasadék- 
víz-tárolók) és vízadó-képessége.
2. Hidrokémiai tagolás egységei:

Négy csoportra bonthatók a kalcium hidrogénkar
bonátos, gyengén alkalikus vizektől a kalcium szulfátos 
gyengén savanyú vizekig.
3• Talajvízfelszín helyzete szerint.

Tengerszint feletti helyzet, áramlási irány, felszín 
alatti vízválasztó.

A szilárd kőzetek elterjedését bemutató térképen az 
alsó- és felső-kréta, nagyrészt agyagmárgából és már- 
gából, kisebb részt mészkőből álló képződmények lát
hatók az áttolódási vonalakkal, vetőkkel, valamint az 
alaphegység tengerszint feletti magasságával.

A harmadik térképváltozat a geotechnikai adottságo
kat mutatja be. Tartalmazza a laza üledékes kőzetek 
vastagságát, külszíni bányagödröket, feltöltéseket, a só 

dómok feletti besüllyedéseket és a talajvíz 
agresszivitást. A három talajvíz minőségi ka
tegória jellemzésére a pH, az ammóniumion-, 
Mg, S04- és C 02-tartalom szolgál. Az erősen 
agresszív talajvíz 4,5 - 5,5 pH-val jellemezhető, 
NH4:30-ó0 mg/1 Mg: 1000-3000 mg/1, S04: 
600-3000 mg/1 és C 02:40-100 mg/1 tartalom 
mellett. A térképsorozathoz szöveges mag
yarázó, fúráspont térkép és a kémiai elem
zések táblázata tartozik.

Radioaktív hulladékok végleges 
elhelyezése

A téma súlypontja a 2.C osztályhoz ren
delt, de számos más szakterülethez is kap
csolódik, úgymint hidrogeológia, paleonto
lógia, geofizika, szedimentológia, ásványtan, 
izotópgeokémia. A BGR-ben hosszú idő óta 
meghatározó súlyú a radioaktív hulladékok 
végleges elhelyezésére irányuló mélyszinti 
és felszínközeli kutatás. A helyszínen is be
mutatott gorlebeni telephely kutatása 1979 
óta folyik. A só dóm mélyszinti kutatása 
1986-ban kezdődött, amikor a két aknát le

mélyítették. A mélyszinti vizsgálatok programját a BGR 
és a BfS (Sugárvédelmi Hivatal) dolgozta ki. A több ku
tatási területen folyó munkák súlypontja jelenleg az 1. sz. 
terület (só dóm központi nyereg), ahol a Stassfurt- 
összlet fő telepét kutatják. A felszín közeli kutatás kere
tében összesen több mint 300 db fedőkutató fúrás mé
lyült eddig, melyeken kívül 4 db 2000 m-es mélyfúrást is 
létesítettek.

Bányászati módszerekkel 840 m mélységig folyik a 
kutatás, mely még néhány évig tart. Az 1. sz. kutatási 
területen folyó tevékenység 2000-ben befejeződik, az 
alkalmassági vizsgálatok lezárása 2001-ben várható. 
A bányából kitermelt sót egy közeli depóniára szállít
ják, az átszivárgó vizeket fóliával bélelt medencékben 
gyűjtik. Amennyiben a radioaktív hulladékok elhelye
zését megkezdik, innen szállítják vissza az eredeti anya
got a tömedékeléshez. A bányában folyó kutatások mel
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lett az Elbától északra hidrogeológiai kutatások kez
dődnek, szeizmikus vizsgálatokkal kiterjesztett fúrási 
programmal. Ennek célja egy olyan észlelőhálózat kié
pítése, amely a gorlebeni só dóm felett már működik.

Amennyiben a mélyszinti kutatás pozitív eredmény
nyel zárul és az engedélyezési eljárás is lezajlik, a 900- 
1200 m közötti mélységet is igénybe veszik. így a lera
kó 60-70 évig tud üzemelni. A telephely alkalmassá
gával kapcsolatban megállapítható, hogy jelenleg 
nincs olyan adat, amely az alkalmatlanságot bizonyí
taná. Ettől függetlenül számos kérdés foglalkoztatja az 
érintetteket, például:
> Alkalmas-e végleges lerakónak egy könnyen oldódó 
és mechanikailag instabil sókőzet? A vizsgálatok sze
rint igen alacsony áteresztő-képességével és jó hőve
zető képességével, valamint plasztikus alakváltozásával 
hatékony természetes védelmet nyújt a radioaktív 
anyagok terjedésével szemben.
> Veszélyezteti-e a hulladék ionizáló sugárzása a befo
gadó kőzet stabilitását? A vizsgálatok szerint a sugárzás 
okozta kémiai elváltozás 99%-a 30 cm-en belül lezajlik, 
így nincs hatással a biztonságra.
> A só dóm kilúgozódása, a só dómok feletti besza
kadások, vagy a klimatikus változások hatása mind 
olyan kérdések, amelyeket vizsgálni kell, tekintettel a 
tárolás több ezer éves időtartamára.

Az alkalmassági vizsgálatok, majd az engedélyezési 
eljárás során is nagy hangsúlyt kell fektetni a közvé
lemény tájékoztatására. Számos jól szerkesztett, közért
hető kiadvány készül a korrekt tájékoztatás jegyében, 
ennek ellenére számolnak a telephely létesítése ellen 
tiltakozó lakossággal, mozgalmakkal.

23 Felszínalatti vízminőség, felszínalatti 
vízvédelem

Az osztály az Intézet szervezetében 1.26. számmal 
jelölt, és tevékenysége szorosan kapcsolódik a felszín 
alatti vizek dinamikája és modellezése (1.27.) nevű egy
séghez. Ugyanakkor Berlinben működik a hidrogeo
lógiai információs rendszer, amely 1.28. számmal jel
zett. A felszínalatti vízvédelem és vízminőség témában 
a BGR kiterjedt tevékenységet folytat a "harmadik 
világiban, ahol tudományos együttműködés kereté
ben hidrogeológiai, környezetvédelmi és regionális 
tervezési projektekben vesznek részt (Paraguay, Chile, 
Namíbia, Botswana, Jordánia, Mongólia, Kína). Tevé
kenységük több mint felét a gorlebeni kutatásban való 
részvétel teszi ki. Németország 1:1 milliós méretará
nyú hidrogeológiai térképének szerkesztésénél tapasz
talták, hogy a tartományoktól történő adatbeszerzés 
nem mindig zökkenőmentes. Bemutatták az 1:2 milliós 
méretarányú hidrogeológiai atlaszt is.

Érdekes, hogy térinformatikát (GIS) hazai feladatok
ra nem nagyon használják, inkább nemzetközi témák
ban van nagyobb jelentősége. Egy ilyen nemzetközi 
földhő hasznosítási projektet is bemutattak. A "Hot- 
Dry-Rock" elnevezésű EU projekt keretében vizsgálták 
a francia-német határ térségét. A földhő kinyerése azon 
az elven alapul, hogy egy fúrásban a mélybe préselik a 
hideg vizet, amely felveszi a hőt, majd egy másik fúrás
ban a forró vizet a felszínre hozzák. A különben gyenge 
vízvezető-képességű kőzetben a két fúrás között hid
raulikai kapcsolatot kell teremteni. Ebből adódik a fő 
probléma, amennyiben a nagy befektetéssel lemélyült 
fúrások között nem sikerül a megfelelő összeköttetést 
megteremteni. Nagy hőmérsékleti anomália található 
Elzászban, Soultz környékén. A Rajna-árok ezen részén

Fóte lyukfal televíziózás Govlebenben

800 m mélységben 70 C° a hőmérséklet, míg egyéb
ként 40 - 50 C° a jellemző. Ezért itt a Elot-Dry-Rock pro
jekt keretében két fúrás mélyült. Az 1. sz. fúrás 3580 m 
és 2850 m-ig csövezett, míg a 2. sz. fúrás 3876 m és 
3210 m-ig csövezett. Ez utóbbi fúrást 5000 m-ig mé
lyítik! Felületnövelés céljából a kőzettest alsó szaka
szán kialakítottak egy 3 km2 nagyságú repedéses zónát 
a gránitos alaphegységben "hydro-frac" eljárással, ezál
tal megjavultak az áramlási viszonyok. A próbaüzem 
során 240 ezer m3 vizet nyomtak az 1. sz. fúrásba, és 
ugyanezt a mennyiséget ki is nyerték a 2. sz. fúrásból. 
Négy hónapon át 25 1/sec átfolyással üzemelt a rend
szer, és 145 Cu-os hőmérsékletű volt a kiemelt nyomás 
alatti víz. 11 MW/óra energiatermelés volt a próba
üzem alatt. Ha lemélyítik 5000 m-re a termelő fúrást, és 
sikerül 50 1/s áramlást biztosítani, akkor 50 MW/óra 
energiatermelés várható. Ez az első olyan földhő hasz
nosítás, ami iparilag is gazdaságosnak látszik. A terület 
adottsága alapján Németországban az összes energiai
gény 20 %-át lehetne geotermikus energiából fedezni.

2.4 Hidrogeológiai információs rendszer
A Berlinben működő osztály (1.28.) az alábbi rend

szerek fejlesztésén dolgozik: 
о Szakinformációs rendszer 
о Térképezés
о Környezeti vonatkozású projektek 
о Veszélyes és radioaktív anyagok végleges elhe

lyezése
о Fejlesztés, továbbképzés.
A szakinformációs rendszer keretében eddig 86 ezer 

fúrást dolgoztak fel. A térképezés keretében országos 
áttekintő térképek, európai régiók és fejlődő országok 
hidrogeológiai térképeinek szerkesztésében vesznek 
részt. Németország új hidrogeológiai atlasza 2003-ra 
készül el.
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2.6 TávérzékelésNéhány érdekesebb változat a 12 lapból: 
о Hidrometria, mérőhálózatok 
о Vízadóképesség 
о Szennyeződés-érzékenység 
о Telítetlen zóna
о Geológiai eredetű minőségi problémák 
о Antropogén eredetű minőségi problémák 
о Gyógy-, ásvány- és hévizek 
о Mélységi-víz utánpótlás
Készül egy vízföldtani tájegység térkép, amely 1:1 

milliós méretarányú, és az egész országot lefedi. 
Az adatszolgáltatás a tartományoktól jön, részben már 
digitális adathordozón. Az adatszolgáltatás nehézségei
re itt is felhívták a figyelmet. Részt vesznek egy 
UNESCO közreműködéssel készülő európai térképso
rozat szerkesztésében is, amely 1:1,5 milliós méretará
nyú lapokon jelenik meg, melyben a MÁFI Vízföldtani 
Főosztálya is érdekelt.

A környezeti vonatkozású projektek közül kiemel
hető a "katonai objektumok mélységi vizeket veszélyez
tető hatásának becslése" című téma. Egy Magdeburg 
melletti hatalmas gyakorlótér vizsgálatánál először a 
geológiai felvételt kellett elkészíteni, mert korábban 
zárt volt a terület. Az erősen szennyezett területen víz
megfigyelő hálózatot telepítettek. A kutatási területen 
több vízadó összlet található egymás felett, mely közel 
800 ezer ember ivóvízellátását biztosítja. A vízmű ha
tásterülete eredetileg csak kis részben érintette a 
gyakorlóteret, később azonban jelentősen belenyúlt a 
hatásterület a katonai objektumba, ami konfliktus hely
zetet teremtett a vízszolgáltatók és a katonaság között. 
Szerencsére a gyakorlótéren csak izolált szennyező for
rások vannak, és a talajban levő szennyeződés még 
nem érte el a talajvizet. A megfigyelő-hálózat fenntar
tásában az érintett felek megállapodtak.

2.5 M érnökgeo lóg ia

A Berlinben működő 2.7. jelű osztály tevékenységé
nek jelentős részét képezik a radioaktív hulladékok vég
leges elhelyezésével kapcsolatos kutatások. Ennek ke
retében korábban a morslebeni telephely mérnök- 
geológiai kutatásával foglalkoztak. Jelenleg kristályos 
kőzetekben vizsgálják a radioaktív hulladékok elhelye
zésének lehetőségeit. Ezek azért szükségesek, mert a só 
dómokban létrehozott lerakók végleges engedélyezé
se még nem történt meg, így alternatív megoldásokat is 
kell keresni.

A kristályos képződmények megfelelő nagyságú fel
színi vagy felszín közeli elterjedésének vizsgálata során 
összesen 118 előfordulás került regisztrálásra. Előzetes 
szűrés után 28 lelőhely maradt meg, melyeket rangso
roltak. Ezek értékelése három színnel történik: zöld, 
sárga, piros. Ezek közül a zöld színnel jelzettek alkal
masak a továbbkutatásra. Miután a meglevő adatok 
alapján történt az értékelés (helyszíni vizsgálat nem 
volt), a kőzettest homogenitása és egyéb fizikai jel
lemzői a részletes kutatás során ismerhetők meg.

A környezetvédelmi vonatkozású témák közül a fo
lyékony hulladékok mélybe sajtolásának mérnökgeo
lógiai vizsgálata jelent komoly feladatot. A szénhidro
gén-kutatásban dolgozó geológusokkal együttműködve 
főleg a kiürült tároló szerkezetekbe történő ipari, il
letve bányászati eredetű folyékony hulladék-elhelye
zés lehetőségeit vizsgálják. A tapasztalatok alapján, a 
geológiai adottságoktól függetlenül, az ipari szenny
vizek mélységi elhelyezését nehezebben engedélyezik 
a hatóságok, mint a bányászati szennyvizekét.

A berlini irodán tevékenykedő egység első nagy 
munkája a katonai létesítmények feltérképezése volt. 
A lézer-szkennerrel végzett távérzékelés szép példáját 
mutatták be egy Berlintől 100 km-re levő barnakőszén 
és kálisó bányászat által érintett terület vizsgálatával. 
Az 1975-ben besüllyedt terület nagysága eredtilegl 20 m 
átmérőjű és 50 m mély volt. Ez a beszakadás 1998-ra 
már 2 50 m átmérőjű lett. A problémát az okozta, hogy a 
szénbányászat befejezése után a tömedékelést nem vé
gezték el, a kálisó bányászat vágatait viszont vízzel 
árasztották el. A kilúgozódás miatt folyamatosan újabb 
üregek keletkeznek, amelyek felett siillyedékek alakul
nak ki a felszínen.

Több település is található a környezetben, így a 
megfelelő előrejelzés és az állandó megfigyelés igen 
fontos. A léZer-szkenner 5X5 m-es területegységenként 
tapogatja le a felszínt, így a legkisebb változásokat is 
jelzi. A légi fényképeken a törésvonalak és az instabil 
lejtők felismerhetők, az űrfelvételek egyidejű kiértéke
lésével a fellazuló zónák kimutathatók. A barnakőszén 
mélyművelés okozta kezdődő süllyedés a légi fényké
pen még nem látszik, de a lézer-szkenner már kimu
tatja. A két módszer együttes használata tehát megbíz
hatóbb információt ad.

Egy új távérzékeléses módszer is bemutatásra került, 
amely a szénhidrogénnel szennyezett talajok kimuta
tására szolgál. A hiperspektrális szkennerrel végzett 
mérésekhez három mintaterületet választottak ki kalib
rálás céljából. A három részterületet nyílt terepen, a 
BGR udvarán állították fel, és különböző mértékben 
szennyezték el szénhidrogénnel. A laborméréseket ala
pul véve a szénhidrogén-szennyezés hullámhosszát 
megismerve, olyan térképeket lehetett szerkeszteni, 
ahol megjelentek az olajszennyezett foltok. A műszer 
felbontása 2,5x2,5 m. A kísérleti módszert lakott te
lepülés felszíni szennyezettségének megismerésére al
kalmazták. A kutatás során Berlin egy nagyobb város
részéről készült felvétel. A módszer hibája, hogy a szén- 
hidrogén tartalmú műanyagokat, tető és burkolóanya
gokat is kimutatta. Ezeket az objektumokat az értékelés 
során egy kiegészítő programmal ki kellett szűrni. 
Az adatok feldolgozásához egy speciális szoftver áll 
rendelkezésre, amelyet az USA-ban fejlesztettek ki. 
A vizsgálat tapasztalatai alapján a nyári időszak ked
vezőbb a felvétel készítéséhez, mivel a detektor érzékeny
sége annál jobb, minél erősebb a vizsgált felület meg
világítása. A módszer hátránya, hogy behatoló-képes
sége minimális, így csak a felszínen tudja észlelni a 
szennyezést, vékony fedőréteg esetén már nem.

2.7 Talaj- és környezetvédelm i in form á ciós  
rendszer

A talaj-információs rendszert (FISBO) földtani, talaj
tani, morfológiai, hidrogeológiai adatok alapján épí
tették fel. Célja nagy adatállomány kezelése hazai és 
nemzetközi problémák megoldására. Az adatbázis há
rom eleme: laboratórium i eredmények adatbázisa, 
területi adatbázis, módszertani adatbázis.

Egyes tartományokról 1:200 ezres méretarányú át
tekintő talajtani térképek állnak rendelkezésre. Az or
szágos talajtani térkép 1 milliós méretarányú. A térké
pek szerkesztésénél a talajszelvények elsődleges fon
tosságúak. A 200 ezres térképek GIS rendszerben 
készülnek 1997. óta. A főbb jellemzők, amelyek megje
lennek a térképen: talajtani egység száma, talajcsoport, 
szövet, genetika, lejtőkategória, talajvíz adottságok.
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A BGR és az állami geológiai szolgálatok együtt ki
fejlesztettek egy talajrégiókra vonatkozó koncepciót, 
melynek alapján elkészült az Európai Unió és néhány 
Közép-Kelet-európai ország területét magában foglaló 
1:5 milliós méretarányú talajrégió térkép.

3. Alsó-szászországi Geológiai Szolgálat

3-1 Hidrogeológia
A  BGR-rel egy épületben levő NLfB (Alsó-szászországi 
Talajvizsgáló Hivatal) egyben a tartományi geológiai 
szolgálat feladatait is ellátja. A Hidrogeológiai Osztály 
különleges helyzetben van a szolgálaton belül, ameny- 
nyiben közvetlenül a Környezetvédelmi Minisztérium
hoz tartozik. Alsó-szászország igen jelentős tartománya 
Németországnak 40 ezer km2 területtel és mintegy 10 
millió lakossal. A vízvédelem és a hulladék elhelyezés 
tartományi feladat, ezért az NLfB-nél kiemelt jelentő
séggel bír. Az alkalmazott földtani szakterülethez tar
tozik a két hidrogeológiai osztály, ahol 29 fő tevékeny
kedik. Az egyiknek az adatgyűjtés, rendszerezés, térké
pezés a fő feladata, míg a másik tanácsadóként működik 
a tartományi kormány és különböző intézmények felé. 
Az adatszolgáltatás igen fontos eleme a tevékenység
nek, ugyanis nélküle nem végezhető folyamatos szak
mai munka.

A kútfúrásokról kötelező rétegleírást készíteni és az 
adatokat beszolgáltatni már a 30-as évek óta, azonban 
itt sem tartják be a rendeletet, így az adathoz jutás sok 
problémával jár. Ezért az NLfB együttműködési megál
lapodást köt a vízgazdálkodással érintett társaságokkal 
az adatszolgáltatásról. Elkészült egy vízkészlet-gazdál
kodási keretprogram, melynek keretében több ezer 
fúrás mélyült a legfelső vízadóig. Ennek adatbázisát 
használják jelenleg is. Észak-németországi jellegzetes
ség az eljegesedési vonaltól északra a több száz m vas
tag laza üledék, attól délre mezozoós és paleozoós kép
ződmények is előfordulnak a felszínen, illetve felszín 
közelben. A tenger közelében a sósvizek keverednek az 
édesvizekkel. A só dómok közelében is jelentkezik a 
sósvíz probléma. Az ivóvíztermelés 90%-ban laza üledé
kes kőzetekből, 10%-ban felszíni víztárolókból, illetve 
folyó menti kavicsteraszokból történik.

A vízbázisnak 3 védőzónája van: 
о a vízkivétel mellett közvetlenül, 
о az 50 nap elérési idő által meghatározott terület, 
о a beszivárgási terület.
A 2. zónában építés, bányalétesítés, földalatti létesít

mény, hulladéklerakó létesítés tilos.
A 3. zónában is korlátozni kell a mezőgazdaságban 

felhasznált kemikáliákat. A zónát modellezés alapján 
jelölik ki. Alsó-szászországban több ezer hulladéklera
kó működik a vízbázisok védőterületén, ami állandó 
problémát okoz. Az elmúlt években szerkesztettek egy 
1:500 ezres méretarányú térképet, melyen a hulladék- 
lerakók és a vízbázisok védőövezetei egyaránt meg
találhatók. Ezen a térképlapon 1200 lerakó esik védő
területre! A veszélyeztetettséget számmal jelzik, így an
nak súlyossága a térképről közvetlenül leolvasható. 
A német törvény értelmében a földtulajdonos felelős a 
területén történt szennyezések mentesítéséért. A ré
gen eltemetett hulladékok esetében nehéz megtalálni 
a felelőst, aki a kármentesítés költségeit fedezné.

Az új talajvédelmi törvény, amely 1999- március 1-én 
lépett hatályba, új feladatokat jelöl meg a vízbázis véde
lemben érdekeltek részére. A feladatok egy része ma 
még nehezen teljesíthető, így például a kioldódási fo
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lyamatok követése a felszíntől az első vízadóig. A fel
szín tulajdonosát (potenciális szennyező) kötelezi a 
törvény annak kimutatására, hogy milyen szennyezé
sek jutnak le a talajvízbe, amelyek meghaladják az ivó
vízben megengedett mértékeket. A törvény nemcsak a 
termőtalajra vonatkozik, hanem gyakorlatilag az első 
vízadó feletti laza üledékes összletre is.

Jelenleg kidolgozás alatt áll egy EU program, mely víz
gyűjtő szerinti vízgazdálkodási régiókon alapuló rend
szer, és több ország együttműködését teszi szükségessé, 
így pl. összehangolt fogalmi és jelrendszer kidolgozása 
szükséges a Duna és a Rajna vízgyűjtőjén, ahol igen sok 
ország található. Hollandia és Németország már kidolgo
zott egy együttműködési programot ebben a témában.

3-2 Mérnökgeológia
A tartományi földtani szolgálat mérnökgeológiai 

tevékenységéből néhány érdekesebb téma említhető. 
Az alapozás tervezési térkép szerkesztését a helyszínen 
bemutatták. Az l:25000-es lapokra Autocad-40-es prog
ram segítségével szerkesztik rá a különböző szinteket. 
Egy bemutatott változat a kedvezőtlen altalaj adottsá
gok térképe, melyen a só dómok pereme, az egyes 
beszakadások, lápi területek, a tőzeges képződmények 
vastagsága, süllyedésre érzékeny területek, és a feltöl- 
téses területek láthatók. Mérnökgeológiai problémák 
sokasága jelentkezett a gyorsvasút építés hegyi és ten
gerparti szakaszain. Különösen az alagút építés során 
jelentkeztek olyan gondok, amelyek jelentős hatással 
voltak a kivitelezésre, így például a fő vízadó réteg 
harántolása; gipszkarszt jelenléte az alagút szelvény
ben; hasadékvizek megjelenése.

4. Tudományos gyűjtemény Berlinben

A  Berlin-Spandauban levő hatalmas gyűjtemény meg
felelő körülményeket biztosít a tudományos munkát 
végzőknek, hiszen tágas, jól áttekinthető környezetben 
helyezték el. Az ásványtani részleg 240 ezer mintával 
három csoportban mutatja be az anyagot: 

о nyersanyagok, telepek, 
о natúr faragott kövek, 
о rendszeres és regionális ásványtan.
A kőzettani részen 320 ezer minta található a követ

kező csoportosításban: 
о fúrómagok,
о regionális és rendszeres kőzettan, 
о szénkőzettan, 
о hordalék, görgeteg.
További gyűjteményi részek: rétegtan, makropaleon- 

tológia 290 ezer minta; Mikropaleobotanika 230 ezer 
minta; Mikropaleozoológia 400 ezer minta; referencia 
gyűjtemény 35 ezer minta.

A hatalmas gyűjteményi anyag az utóbbi 5 évben 
költözött jelenlegi helyére, melynek tulajdonosa a Szö
vetségi Kutatási és Fejlesztési Minisztérium és kezelője 
a BGR. A kiválóan rendszerezett anyag számítógépi 
nyilvántartás alapján könnyen megtalálható, ami nap
rakészen segíti a kutatómunkát.

A BGR-ben és NLfB-ben bemutatott laborok és alkal
mazott földtani kutatásokban végzett kutatások igen 
hasznos tapasztalatokkal gazdagították a magyar kül
döttséget. A környezetvédelmi kutatásokhoz kapcso
lódó előadások feladatmegfogalmazása és a cselekvési 
tervek ilyen rendszerű végrehajtása megfontolandó 
lehet a jövőben, és adaptálhatónak látszik az MGSZ és 
társintézményeinek megújuló rendszerében.
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MIÉRT VILÁGÍTHATLAK (FLUORESZKÁLHATLAK)
AZ ÁSVÁLTOK?

FRANKLIN-STEELING FLUORESZKÁLÓ ÁSVÁNYAI NEW JERSEYBŐL (USA) 

KAKAY SZABÓ Orsolya — mineralógus

Rendkívüli jelentőségű az az adomány, amit a Magyar 
Állami Földtani Intézet Országos Földtani Múzeuma ka
pott, 1998-ban Louis Cherepytől, a New Jersey Állam É-i 
részének természetvédelmi főfelügyelőjétől. A páratlan 
értékű "Cherepy Gyűjtemény" Franklin és Sterling vas- 
és cinkére telepeinek fluoreszkáló ásványait, a bányák
ból származó tárgyi emlékeket, valamint a világhírű 
bánya és körülötte felépült vas- és acélipar kultúr és 
ipartörténeti rezervátumának dokumentumait tartal
mazza. Louis Cherepy, a Franklinban több évtizeden át 
dolgozó magyar emigráns bányász család leszármazott
ja. Az értékes gyűjteményt, azoknak a magyar emigráns 
bányászok emlékének megőrzésére adományozta, akik 
Franklin és Sterling ércbányáiban dolgoztak a század- 
fordulótól az 1980-as évekig.

A "Cherepy Gyűjtemény" sokoldalú, ércteleptani, 
ipartörténeti és kultúrtörténeti dokumentumai kész
tettek minket arra, hogy a páratlan értékeket hordozó 
anyagot a nagy közönség elé tárjuk a VILÁGÍTÓ ÁSVÁ
NYOK c. kiállítás keretében a Természettudományi 
Múzeum népszerű kiállítótermében. Kezdetben 1999- 
március 26-július 1-ig, majd a nagy érdeklődésre való 
tekintettel szeptemberi 5-ig csodálhatta a nagyközön
ség a gyűjtemény káprázatos zöld, kék, rózsaszín, vörös 
színekben fluoreszkáló ásványait, tanulmányozhatta a 
magyar emigráns bányászok példamutató, sziklaszi
lárd, kitartó hittel végzett eredményes munkáját. 
Életük gyümölcseként, most közkinccsé tették óhazá
jukban a több évtizeden át gyűjtött páratlan értékű 
dokumentumokat, amelyek úgy világítanak példaként 
számunkra, mint az ásványok.

Jelenleg a Világító Ásványok c. kiállítás Sopronban a 
Központi Bányászati Múzeumban látható 1999. decem
ber 31-ig a további nagy érdeklődésre való tekintettel.

Az ásványtani kutatások jelenlegi állása szerint több 
mint 3600 fajta ásványt ismerünk. Ezek közül 500-nál 
több azoknak az ásványfajoknak a száma, amelyek fluo
reszkálnak elektromágneses sugárzás hatására.

A teljesen tiszta, szennyeződésektől mentes ásvá
nyok nem fluoreszkálnak.

Csak azok az ásványok fluoreszkálnak elektro
mágneses ultraibolya /UV/sugárzás hatására, vörös, 
narancs sárga, zöld, kék, lila színnel, amelyek kristály- 
rácsában rácshibák vannak.

A rácshiba helyeket idegen, szennyező fématomok, 
úgynevezett "aktivátorok" vagy más néven “kristály
foszforok" töltik ki. Ezek ultraibolya (UV) sugárzás 
hatására könnyen gerjesztődnek. Az ultraibolya (UV) 
elektromágneses sugárzás, a kristályrácsban lévő ide
gen, szennyező atomok elektronjait, magasabb energi
aszintre juttatja. Amikor az "aktivátorok" elektronjai, a 
magasabb energiaszintről visszaesnek az eredeti ener

giaszintre, akkor fényt bocsátanak ki. Ez a kibocsátott 
fényenergia a fluoreszkálás. A fluoreszkálás jelen
sége esetében, a fénykibocsátás csak addig tart, amíg 
tart a gerjesztő energia besugárzása. Abban az esetben 
amikor a fénykibocsátás tovább tart, mint a gerjesztő 
energia besugárzása, akkor foszforeszkálásról beszé
lünk. A fluoreszkálást, a kékes ibolya színnel fluo
reszkálni képesfluorit /CaF,/ ásványról nevezték el.

Van néhány ásvány, amelyeknek kristályszerkezeté
ben gyakran fordul elő rácshiba, amelyeket különböző 
fématomok "aktivátorok" vagy más néven "kristályfosz
forok" töltenek be csekély mennyiségben. Leggyakrab
ban a mangán, vas, réz, ezüst, ritkábban a molibdén, 
urán atomok, illetve ionok épülnek be a rácshiba he
lyekre. Ilyen ásványok például a kakit /CaCQf, a schee- 
lit /CaW04/, és a fluorit /CaF2/a zink ásványok közül a 
willemit/ZmSiCV, ahardystonit/Ca2ZnSi20 7/, afrank- 
linit/ZnFe20 4/, és a cinkit /ZnO/.

Egy ugyan azon ásványnak több féle fluoreszcencia 
színe lehet. Ez függ, a szennyező elemtől az "aktivá- 
tortól" és a besugárzott elektromágneses /UV/ sugárzás 
típusától, hullámhosszától. A kakit például Mn "akti- 
vátor" esetén, hosszúhullámú /UV/ sugárzásban meggy
piros, rövidhullámú /UV/ sugárzásban rózsaszínű fényt 
bocsát ki. Vas "aktivátor" esetén sötétlila fénnyel világít.

A világon a legnagyobb számú fluoreszkáló ásványo
kat hordozó érctelep New  Jersey Állam északi részén, 
Franklin és Sterling területein található. A világhírű 
vas- és cinkérc telep nemcsak a 80 féle fluoreszkáló ás
ványáról hanem, az ásványfajokban való gazdagságáról 
is nevezetes. A telepekben több mint 345 féle ásványt 
ismernek, ami a Földön a jelenleg ismert ásványoknak 
közel 10%-a. A telepekből 69 új ásványt írtak le, amiből 
jelenleg 35 ásvány, csak Franklin és Sterling érctele
peiből ismert a világon. A telepekben a cink-, vas-, 
mangán-, magnézium-, kalcium-, és szilikát ásványok 
sokasága képződött. A bányában az ásványok fluoresz
káló képességét a század elején észlelték először, ami
kor a franklini bányában bevezették az egyenáramú 
lengőkapcsolókat. Ezek működtetése közben keletke
ző ívfények világították be a tárnafalakat és ennek hatá
sára a telepben lévő fluoreszkáló ásványok világítottak. 
Ennek a véletlennek köszönhető, az érctelepben lévő 
ásványok fluoreszkáló képességének a felfedezése.

A világhírű vas-és cinkérc testek, 1,1 milliárd éves ősi 
prekambriumi metamorf (átalakult), gyűrt gneisz és 
márvány kőzetek érintkezési zónájának közelében fek
szenek a márványtestbe zárva.

Jelenleg a bányászkodás már megszűnt, de Franklin 
és Sterling bányamúzeumai őrzik a közel három év
százados bánya történetét és csodálatos fluoreszkáló 
ásványait és érceit.
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"VILÁGÍTÓ ÁSVÁIBTOK"
BRESZNYÁNSZKY Károly — geológus

A  Magyar Természettudományi Múzeumban, a "Világító Ásványok" kiállítás megnyitóján, 1999. március 26-án elhang
zott ünnepi beszédeket olvasóink számára közreadjuk.

Kedves Vendégeink!

Másfél éve, am ikor az első levelet kaptuk Am eri
kából, még nem tudtuk, hogy a felajánlott ásvány- 
gyűjtemény mennyivel fogja  gazdagítani intézetünk 
múzeumának állományát. Nem tudtuk azt, hogy az 
ásványgyűjtemény felajánlásához milyen érzelmi 
motívumok kötődnek és nem tudtuk azt sem, hogy a 
Louis Cherepy név mögött egy, a Magyarországhoz 
még ma is kötődő Cserépy Lajos áll. Ma m ár tudjuk, 
hogy az a különleges ásványgyűjtemény, am it ma be
mutatunk Önöknek, szakmai értékeiben és különle
ges látványossága tekintetében páratlannak számít. 
Ma m ár tudjuk azt is, hogy a Franklin érceinek 
felszínre hozatalában, a világhírű ásványlelőhely ki
aknázásában magyar bányászok százai vettek részt 
a századfordulótól az 1980-as évekig. Ma már tudjuk 
azt is, hogy Louis Cherepy úr nagylelkű adományát az 
ifjabb és idősebb Cserépy Lajosnak köszönhetjük.

Mindez akkor vált bizonyossá, am ikor alig egy év
vel ezelőtt a New Jersey állambeli Franklin bánya 
múzeuma előtt megható ünnepség keretében átvettük 
a gyűjteményt és megismertük a fogyatkozó magyar 
kolónia tagjait, helytörténeti múzeumát, a magyar 
templom harangjának történetét, az egykori bányász
kodás helyszíneit.

Nyugodtan mondhatom, hogy a gyűjtemény jó  ke
zekbe került. A Magyar Állam i Földtani Intézet 130 
évvel ezelőtti alapítása óta fenntartja, gyarapítja mú
zeumának állományát, biztosítja a hazai és külföldi 
szakemberek részére a kutatómunka lehetőségét és az 
érdeklődő közönség tájékoztatását.

Az intézet működésének 130 éve önmagában is ha
gyománytiszteletet sugall és egyúttal biztosítékot arra 
nézve, hogy a gyűjtemény szakmai értéke mellett a 
hozzá kötődő történeti emlékek is megőrzésre kerülnek.

Mégis m iért választottuk a bemutató helyszínének a 
Magyar Természettudományi Múzeum régi-új épü
letét, kiállítási lehetőségeit? Azért, mert szerettük vol
na, ha a világító ásványokat m inél többen néznék 
meg, és a színpompás látványon túl minél többen 
őriznék meg József Attila szavai szerint az Amerikába 
kitántorgott másfélmillió emberünk emlékét. Kéré
sünk a Magyar Természettudományi Múzeum főigaz
gatója és munkatársai részéről azonnal támogatást 
nyert, am iért ezúton is köszönetünketfejezzük ki.

Köszönet illeti azokat is, akik erkölcsileg és anyagi
lag támogatták ennek a kiállításnak a létrejöttét, m in
denek előtt a Magyar-Amerikai Tudományos és Tech
nológiai Együttműködés nyújtotta lehetőségeket, va
lam int a washingtoni Magyar Nagykövetség munka
társait.

M ielőtt megnyitnánk a kiállítást és átadnánk a he
lyet a szakmai bemutatónak, még egy gondolatot sze
retnék megosztani Önökkel. A kiállítás egyik legszebb 
darabja az a frank lin it minta, melynek másik fele 
New Jersey államban, a Cherepy Gyűjtemény másik 
részében maradt. Ugyancsak annak a mintának ez a 
két, az amerikai és európai darabja, jelképe annak a 
70 m illió évvel ezelőtt kezdődött folyamatnak, mely 
elválasztotta és eltávolította az észak-amerikai kon
tinenst az európaitól és jelképe annak a kötődésnek, 
de ugyanakkor lassú távolodásnak, amivel a kiván
dorolt magyarság viszonyid az óhazához. Ez a min
dannyiunkat megragadó élmény és ez a mindannyi
unkat megérintő érzés a körünkben lévő Cherepy úr
nak köszönhető, hálásak vagyunk, hogy megoszthat
ju k  vele.

Köszönöm figyelmüket!

KÓBEZÁRT EMBERI SORSOK (EGY KIÁLLÍTÁS HANGJAI) 

SZEMENYEI István —- geológus

beismerem: izgulok. Még soha nem nyitottam meg 
kiállítást. Be kell valljam, hogy jó  érzés ez. Mondhat
nám egyedi. Szóval, kellemes dolog. Még azt is bele
számítva, hogy igazából nem tudom, m it is kell ilyen
kor mondani. Hogyan kerültem én ide, s m i röpített 
ebbe a megtisztelő szerepbe? - kérdezhetik Önök. Én is 
ezt kérdeztem, kérdezgetem magamtól m ár egy ideje. 
A válasz, a magyarázat roppant egyszerű: Brezs- 
nyánszky Karcsi (a MÁFI igazgatója) megkért, hogy 
mondjak egy beszédet a Cherepy ásványkiállítás 
megnyitóján. O.K, pontosabban: rendben. No, de mire 
föl!? M ire fö l én?

Geológiából nem vagyok igazából jó, az ásványok- 
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hoz szinte alig értek, s Cherepy Lajossal is csak egyszer 
találkoztam Washingtonban. Véletlenek sorozata, s 
Karcsi gesztusa ju tta tott ide. Igaz, Amerikában van 
egy mondás: a siker titka, hogy a megfelelő időben a 
megfelelő helyen légy. Azt hiszem, ez történt meg ve
lem.

1998januárjában a washingtoni Magyar Nagykö
vetségen dolgoztam m int tudományos és technológiai 
tanácsos. Azt hiszem, ekkor született Louis Cserepy 
első levele a Magyar Földtani Intézet igazgatójához, 
hogy’ a most itt kiállított színes köveket Magyarország
nak kívánja ajándékozni. Február lehetett talán, 
vagy március, am ikor Károly megkért, hogy közvetít
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sek, s legyek Washingtonban "gazdája" az ügynek. 
Az első pillanattól kezdve kedveltem a dolgot. Ennek 
az ügynek lelke van, mondtam magamnak. "Kőbe
zárt emberi sorsok", írtam rá az aktaborítóra (vagy 
föléje egy sárga cetlire) nem éppen fegyelmezett köz- 
tisztviselői nyelvezetet használva a "tárgy" rovatban.

Részben az is a véletlenek láncolatába sorolható, 
hogy am ikor az ügy az asztalomra került, éppen 
Szilárd Leó hamvainak hazaszállítását intéztem, il
letve még folytak a magyar származású fizikus-zseni 
születése centenáriumának ünnepi eseményei. Teller 
Ede éppen csak megünnepelte 90. születésnapját. 
Nagy ünnepség volt! Mindkettő. Fenséges levelek, fé 
ny es gondolatok, felem elő megemlékezések itt is, ott is. 
Az ünnepségek során, s kapcsán képletesen elvonult, s 
lepergett előttem a XX. század: Wigner Jenő, Albert 
Einstein, Neumann János, Szent-Györgyi Albert, Bay 
Zoltán, Hans Bethe, Roosevelt, Truman, minden ame
rikai elnök és számos további történelmi személyiség, 
no meg sorsuk elevenedett meg az ünnepségek során. 
Miközben zajlottak a fesztivál-hangulatú események, 
nekem gyakorta a névtelen tíz- és százezrek, az ő  sor
suk motoszkált a fejemben. ".Sokan vannak az érde
mesek, de kevesen a kiválasztottak" vált egyik ked
venc beszéd-mottómmá az egyes rendezvényeken. 
S jö tt  a Cherepy-levél: testet adott sok-sokezer magyar 
léleknek, kik nem kerültek be a történelemkönyvekbe, 
s sorsukkal mégis történelmet csináltak. Egy családról 
volt szó esetünkben, Cherepyékről, s mégis mindany- 
nyiukról meséltek a kövek. Nemcsak Franklin és Ster
ling Hills több ezer magyar bányász családjáról, de a 
west-virginiai szénbányában dolgozó, új hazát építő 
vájárról is szólt a történet, meg Detroit autógyárai
nak kovácsairól, Cleveland malmainak molnárjairól, 
Louisiana eperföldjeinek földműveseiről, Sacramento 
ácsmestereiről, New York nyomdászairól. Magyarok 
voltak ők is. Több tízezren. Több-több tízezren. Névte
lenek, s mégis! -  névtelenül is történelmet írtak sor
sukkal. Verejtékükkel, vérükkel, könnyeikkel (s adó
jukkal) hozzájárultak az Egyesült Államok-nak ne
vezettálom megvalósulásához.

Egyben a jóindulat, a bizalom és a barátság Má
ja ivá  váltak Magyarország és az Egyesült Államok 
között. Nem volt persze ez m indig így az elmúlt évtize
dekben, de -  szerencsére -  nekik, a névteleneknek lett 
igazuk: a népek, az emberek természetesen barátok, 
akik még a politikailag feszült időben is tették dolgu
kat, s megőrizték kötődésüket mindkét hazájukhoz. 
Új korszak köszöntött ránk. Magyarország ma sza
bad, demokratikus ország, szépen fe jlődő piacgazda
sággal. Országaink szövetségesként tekintenek a jö v ő 
be az ezredforduló küszöbén.

S ebben szerepe van - a maga módján - Cherepyék- 
nek, s a többi névtelen magyar emigránsnak. Hiszem, 
hogy az évszázad elején a nyomorból elmenekült ma
gyarnak, a kitántorgott másfélmilliónak, s leszárma
zottjaiknak nincs nagyobb egyéni és kollektív öröme, 
m int látni a szülőföld politika i és gazdasági felszaba
dulását.

Számomra ez a kiállítás, az elénk táruló színes cso
dakövek szimbólumok, emberi léptékben a Cherepy 
család vonatkozásában és átvitt, tágabb értelemben 
történelmileg is: egy kicsit emlékezés az "ismeretlen 
magyar emigránsra", emlékmű a névtelen tízezrek 
apró és mégis színes sorsának, a tömegében történel
met csináló millióknak.
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Az Egyesült Államokban élve (is ) sokat olvastam. 
Nemcsak tudományos szakirodalmat, meg tudomány- 
és technológiapolitikai dokumentumokat, hanem re
gényeket és verseket is. Szeretném most Önökkel meg
osztani a számomra legszebb angol (pontosabban 
am erikai) költeményt. A vers címe: "A halálról és az 
elmúlásról". A szerző ismeretlen. A költemény nem egy 
szomorú írás, az egy fennkölt ünnepi dal, legalábbis 
számomra. Legyen ez a vers megemlékezés minda
zokról, kik keményen dolgoztak, s tették dolgukat sza
bad lélekkel, de nem érhették meg azt, hogy büszke
séggel örülhessenek az óhaza, a gyökereket adó fö ld  
számukra későn jö t t  felemelkedésének:

About Death and Dying

Do not stand at my grave and weep.
1 am not there,
I  do not steep.

I  am a thousand wind that blow,
I  am the diamond glint on snow.
I  am the sunshine on ripened grain, 
la m  the automn rain.

When you awake in the morning hush,
I  am the swift uplifting rush 
O f birds circling in flight.
I  am the stars that shine at night.

Do not stand at my grave and weep.
I  am not there.
I  do not sleep

Ismeretlen szerző 
A halálról és az elmúlásról

Ne állj a síromnál, s ne zokogj.
Én nem alszom ott.
Én máshol vagyok.

Ezer kósza szél kacagása vagyok.
A hó gyémántragyogása vagyok.
A búzátfürdető napsugár vagyok.
Lágyan hulló őszi eső vagyok.
Csendesen ébredő hajnalokon,
Az égreszálló madarak szárnysuhogása vagyok.
Az éjjel szikrázó csillagok fénysuhanása vagyok.

Ne állj a síromnál, s ne zokogj.
Éti nem alszom ott.
Én mindenütt vagyok.

Fordítás: Önök számára ismeretlen Önmagam

Befejezésül, szeretném kifejezni elismerésemet és 
köszönetemet Cherepyéknek a kiállított ásványok 
(kövek - hogy következetes legyek) Magyarországnak 
adományozásáért, azért a mérhetetlen mennyiségű 
munkáért, amellyel több generáción át a "színes kavi
csokat" összegyűjtötték, s azoknak törődően gondju
kat viselték. Ennek köszönhető az, hogy ma itt össze
gyűlhettünk, s e kiállítás létrejöhetett.

M ióta ember az ember, kutatja, keresi a lét, az élet 
értelmét. Számos válasz született az örökzöld kér
désre: m iért vagyunk a Földön? Nekem a kedvenc 
mondásom egy indián felelet: Azért vagyunk a Föl
dön, hogy nyomot hagyjunk benne.

Kedves Cherepy ék! Ezt Önök megtették.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és elviselő 

türelmüket.
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A ROVATVEZETŐ MEGJEGYZÉSE
Rovatunkban rendhagyó módon a Nemzetközi Atom energia Ügynökség W A T R P  szakértői csoportjának sajtóközlemé
nyét jelentetjük meg. A z  itt közöltek az ország kiemelkedő fontosságú fö ldtani kutatását véleményezik és azok jo g i 
vonatkozással is bírnak.

A MAGYARORSZÁGI KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSI 
RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ HELYSZÍNÉNEK 

KIVÁLASZTÁSÁVAL ÉS KUTATÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS MUNKA WATRP FELÜLVIZSGÁLATA

A  WATRP CSOPORT SAJTÓKÖZLEMÉNYE 1999. november 23-86.

A z  Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 1999. má
jusában felkérte a bécsi székhelyű Nemzetközi Atom
energia Ügynökséget (NAÜ), hogy az Ügynökség hul
ladékkezelés értékelési és technikai felülvizsgálati 
programjának (Waste Management Assessment and 
Technical Review - WATRP) keretében szervezze meg a 
magyarországi kis és közepes aktivitású radioaktív hul
ladéktároló telephelyének kiválasztásával és alkalmas
ságával kapcsolatos kutatások nemzetközi szakértői 
felülvizsgálatát. A felkérés fő célkitűzése annak a terület 
szűrési folyamatnak és a hozzá kapcsolódó hatósági sza
bályozási keretnek a felülvizsgálata volt, amely a kis és 
közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló telephe
lyéül az üveghutai terület kiválasztására vezetett. A fe
lülvizsgálat kiterjedt a javasolt helyszínen folytatott tu
dományos kutatásokra is, annak megállapítására, hogy a 
kutatások módja megfelelt-e a nemzetközi követelmé
nyeknek és irányelveknek, valamint a jó tudományos és 
mérnöki gyakorlatnak.

A NAÜ elfogadta a magyar felkérést, és nemzetközi 
szakértői csoportot szervezett.

A csoport tagjai: Per-Eric Ahlström (elnök) Svédor
szágból, Douglas Metcalfe Kanadából, Dr. Erling Stran
den Norvégiából, Dr. Horst Schneider professzor Né
metországból, Dr. Charles Fairhurst az Egyesült Álla
mokból, valamint Dr. Michael Bell (tudományos titkár) 
és Dr. Ernst Warnecke a NAÜ-től. A felülvizsgálati cso
port tagjai munkájuk során saját véleményüket fogal
mazták meg, és ez nem feltétlenül tükrözi kormányaik, 
illetve a NAÜ véleményét.

A felülvizsgálati csoport nagyra értékelte az írott do
kumentumok rendelkezésre bocsátását, a tárgyalások 
során a magyar szakértőkkel, köztük a telephellyel kap
csolatban fenntartásaikat kifejező szakértőkkel folyta
tott nyílt információcserét, valamint az üveghutai hely
színi látogatást. A magyar telephely kutatás felülvizs
gálatához szükséges dokumentumok angol nyelven 
álltak a felülvizsgálati csoport rendelkezésére.

A csoport úgy ítéli meg, hogy:

> A folyamat, amely az üveghutai telephely kiválasz
tásához vezetett, ésszerű volt, és megfelelően figye
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lembe vette Magyarország geológiai adottságait, vala
mint a társadalmi elfogadottság szempontjait.
> Az üveghutai telephely potenciálisan alkalmas arra, 
hogy ott biztonságos tároló épüljön az atomerőmű üze
meléséből és végső leszereléséből származó kis és kö
zepes aktivitású radioaktív hulladék elhelyezésére. 
Mindazonáltal a telephely jellemzését és a tároló ter
vezését folytatni kell.
> Annak valószínűsége, hogy földrengések következté
ben fellépő káros hatások a tervezett tároló bizton
ságát befolyásolják, nagyon kicsi.
> A helyi lakosság képviselőivel (Társadalmi Ellenőrző 
és Tájékoztató Társulás) való találkozás alapján látszik, 
hogy egy hatékony és nyílt kommunikációs program 
működik.

A csoport az alábbiakat javasolja:

> A vonatkozó miniszteri rendeletben tükröződő 
magyar engedélyezési előírások - különösen a geoló
giai követelmények tekintetében - a nemzetközi köve
telményekkel és irányelvekkel való összehasonlításban 
nagyon előíró jellegűek. E téren a rendelet nagyobb 
rugalmasságát javasoljuk, mely hangsúlyozza, hogy a 
teljes rendszer biztonságát a mérnöki és természetes 
gátak együttesére alapozva kell elérni.
> Bizonyos mértékű tisztázásra szorul a tervezési kon
cepció, és a tervezésnél alkalmazott mérnöki gátak 
rendszere. A biztonságot a mérnöki és természetes 
gátak együttesének kell szolgáltatnia.
> A csoport rendelkezésére bocsátott biztonsági elem
zések korai, korlátozott geológiai kutatási eredmé
nyekre épültek. Szükség van egy átfogó biztonsági 
elemzésre, mely figyelembe veszi a rendelkezésre álló 
telephelyi és elvi tervezési ismereteket, valamint a le
hetséges eseménysorok szélesebb spektrumát. A telep
hely jellemzés folytatásának alapját az átfogó bizton
sági elemzés kell képezze, amelyet célszerű legalább 
részben elkészíteni, mielőtt az ügy a Parlament elé kerül.
> Az eddigi biztonsági elemzések a tároló hosszú távú 
viselkedésére koncentráltak. Ahogy a tervezési elkép
zelések fejlődnek, szükség lesz a dolgozók és a lakosság 
potenciális sugárterhelésének, valamint a hagyomá
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nyos bányabiztonság szempontjainak az üzemeltetés 
szakaszára vonatkozó részletesebb figyelembe vételére is.

A felülvizsgálati csoport további részletes jelentésé
ben részletesebb megállapításokat, véleményeket, va
lamint a további munkákra vonatkozó javaslatokat fog 
megfogalmazni, melyet a NAÜ 2000. januárjában fog az 
OAH részére megküldeni.

A NAÜ a radioaktív hulladékkezeléssel kapcsolatos 
programok, tervek és létesítmények felülvizsgálatát a 
WATRP szolgálat keretében a tagországok kérésére végzi.

Ilyen felülvizsgálatokra sor került már Svédországban, 
az Egyesült Királyságban, a Koreai Köztársaságban, Fin
nországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, 
Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban.

További információkért kérjük forduljon az alábbi 
személyekhez:

Dr. Rónaky József, főigazgató, Országos Atomener
gia Hivatal (tel: 36 1 3550419)

Czoch Árpádné dr., főosztályvezető, Országos Atom
energia Hivatal (tel: 36 1 3559764)

A MAGTAR HAAVAS/ATI Hl TATAI (MBH) 
KÖ/I I MI YVI /Alii TERÜLETEK KIJELÖLÉSÉRŐL

Szakmánk szempontjából nagyon nagy jelentőségű köz- mában (1999- október 14.). A közlemény teljes szövege: 
lemény jelent meg a Magyar Bányászati Hivatal hivatalos 
lapjában, a BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY VII. évfolyam 3. szá-

2040/1999. (Bá. К. 3.) MBH
A Magyar Bányászati Hivatal elnöke a bányászatról szóló 1993- évi XLVIII. Tv. 50. § (5 ) bekezdése és a 

203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet 37- § (7 ) bekezdése alapján a zárt területek felülvizsgálatával és kijelölésével 
kapcsolatban - figyelembe véve a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleményét -  az alábbi közleményt adja ki:

1. A zárt területek zárt minősítését az ország egész területén és minden ásványi nyersanyagra vonatkozóan 
egységesen megszünteti.

2. A korábban szerzett bányászati jogokat és megkötött koncessziós szerződéseket a zárt minősítés megszün
tetése nem érinti.

Jelen közlemény a közzététel napján lép hatályba.

Magyar Bányászati Hivatal

JOGI TALLÓZÓ

DR. UDRÁNSZKY Kornélia

Hatályba lépett 1999. október 15-én a 29/1999. 
(X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről (MK 88. szám)

A 126/1999. (VIII.13.) Korm. rendeletet módosított 
az országos településrendezési és építési köve
telményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelet (MK 71. szám)

íK h *

Ó it *

A 148/1999- (X.13.) Korm. rendelet kihidette az or
szághatáron átterjedő környezeti hatások vizs
gálatáról szóló egyezményt (MK 90. szám)
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ÚJ ELNÖK A MAGYAR BÁNYÁSZATI HIVATAL ÉLÉN
Interjú Dr. M ALAM CS Viktorral az MBH elnökével — készítette Dr. Horn János

A  XXIV. Nemzetközi Olajipari Konferencián és Kiál
lításon (1999. október 18-20. Tihany) több száz hazai és 
külföldi szakember előtt tartott plenáris ülés egyik előa
dója dr. Malárics Viktor, a Magyar Bányászati Hivatal 
elnöke volt. Az előadás témája felkeltette érdeklődése
met, amelyet az alábbi személyes beszélgetés követett:

Kérem, mutassa be a szakmai előéletét.

— 1959-ben Móron a MŰM. 321-es számú Szakmun
kásképző iskolában kezdtem vájár szakmát tanulni, ab
ban az évben lettem a Bányaipari Dolgozók Szak- 
szervezetének tagja. A pusztavámi bányához jártunk 
gyakorlatra, ahol még a régi hagyományos technoló
giákat alkalmazták. Szívesen emlékezem azokra az 
évekre annak ellenére, hogy esetenként nehéz fizikai 
munkát kellett végeznünk és 15-16 éves korban ez még 
gyakran komoly erőfeszítést igényelt. Oktatóink bá
nyász emberek voltak, akik a munka szeretetére és 
helytállásra neveltek bennünket. A vájár iskola után 
1962-ben a Tatabányai Péch Antal Bányaipari Aknász
képző Technikumba nyertem felvételt. Ezek az évek a 
kemény munka és az igazi diákélet mellett tudatosí
tották bennünk -mindannyiunkban, akik oda jártunk- 
a bányász közösséghez való tartozásunkat. Tanáraink 
szabad légkörben kreatív gondolkodásra, és a bányász 
szakma szeretetére neveltek bennünket, amely jó útra- 
valóul szolgált a későbbi egyetemi tanulmányokhoz. 
1971-től az akkori Miskolci Nehézipari Műszaki Egye
tem Bányamérnöki karán folytattam a bányász szak
mával kapcsolatos ismeretek elsajátítását. Az egyetemi 
évek alatt a szakmai ismeretek megszerzése mellett a 
bányász hagyományokban is járatosak lettünk, azokat 
sajátunknak éreztük és érezzük most is. Az egyetem 
elvégzése után pályázat alapján az Oroszlányi XX-as 
aknára kerültem, ahol üzemmérnökként, csoportveze
tőként és bányamesterként dolgoztam. Az Oroszlányi 
XX-as aknáról kerültem a Tatabányai Kerületi Bánya
műszaki Felügyelőségre, ahol területi főmérnöki majd 
hivatalvezető helyettesi és később hivatalvezetői 
munkakört láttam el. Időközben diplomát szereztem a 
Miskolci Egyetem Jogi Karán, levelező tagozaton. 
1993-ban az új bányatörvény hatályba lépése után 
bányakapitánnyá neveztek ki és néhány évig a tata
bányai és a veszprémi Bányakapitányságot egyidejűleg 
vezettem, majd a tatabányai Bányakapitányság megszű
nésekor veszprémi bányakapitányként kíséreltem meg 
a hivatali feladatok ellátása mellett -annak részeként- 
a bányászat területén felmerülő konfliktusok keze
lését. 1999. június 11-én dr. Chikán Attila miniszter úr 
kinevezett a Magyar Bányászati Hivatal elnökének. 
Azóta napi feladataim ellátása mellett igyekszem a 
bányász szakmát szolgálni.
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Az előadásában szólt a Magyar Bányászati Hivatal 
terveiről, mondjon ezekről is néhány szót.

— A kormányzat -figyelembe véve a társadalom EU- 
csatlakozási törekvéseit- új minőség felmutatását várja 
el a MBH-tól. Ez az új minőség akkor felel meg az elvá
rásoknak ha a társadalom és a bányászat túlélési fak
torának növelésére irányul. Ez a hatáskör pozitív 
szemléletű gyakorlásával, továbbá a bányafelügyelet 
szervezetének és állapotának részbeni átalakításával ér
hető el.

Az új minőség létrehozása - ha rendszer szemléletben 
közelítjük -struktúra- és állapotváltoztatásokat igé
nyel. A struktúraváltoztatás személyi oldalát tekintve 
elmondható, hogy minimális személycserével a belső 
előmeneteli lehetőség biztosításával új -a követelmé
nyekhez jobban illeszkedő- szervezeti felépítést hoz
tunk létre az MBH-nál, amely részben érintette a bá
nyakapitányságok személyi összetételét is. A struktú
raváltoztatás tárgyi oldalának egy -talán a legfonto
sabb- elemét említeném a MBH elektronikus kommu
nikációs rendszerének megteremtését, amely a terve
zés időszakán túljutva jelenleg a megvalósítás fázisába 
került.

A struktúraváltoztatások forrásigényesek, viszont 
nem várunk költségvetési többletjuttatásokra. A meg
oldást az önálló bevételek biztosításában látjuk, ennek 
megvalósítása érdekében rendelet-tervezetet terjesz
tettünk elő.

Az új minőség megjelenésének feltétele a Bányafe
lügyelet mint rendszer állapotának változása. Az álla
potváltozást elsősorban demokratikus, félelemmentes, 
a kritikának helyt adó munkahelyi légkör megterem
tésével, a kollégák egyenrangú partnerként való elfo
gadásával és a szakmai teljesítmény elismerésével kísé
reljük meg elérni.

Az említett változások és változtatások az általános és 
ősidők óta változatlan emberi értékrenden alapulnak. 
Ezen értékrend lényeges elemei az igazmondás, a nyílt
ság, az őszinteség, a segítőkészség, a probléma-érzé
kenység, és ezekből következően az ügyfelek közötti 
különbségtétel mellőzése és a korrupciótól való men
tesség.

A Bányafelügyelet új minősége -az ügyfelek által ész
lelhető módon- a szolgáltató típusú, az ügyfelekkel 
napi kapcsolatban lévő és dialógust folytató (1. Interne
ten, elektronikus levelezés útján ...), továbbá konflik
tuskezelésre képes hatóság megjelenésében nyilvánul 
meg.

A Bányafelügyelet a bányászat túlélési faktorára a leg
jelentősebb pozitív hatást a korrekt jogszabályi kör
nyezet megteremtését célzó jogszabályok előkészíté
sével fejtheti ki.

Ez a munka megindult. Számos rendelettervezet át
dolgozására került sor, ezek részben a szakmai vita,
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részben a tárcaközi egyeztetés fázisában vannak. A tel
jes bányászati joganyag átdolgozását tervezzük meg
valósítani. A rendelettervezetek közül kiemelkedik az 
ásványvagyon-gazdálkodással és védelemmel kapcsola
tos rendelet. Ez a rendelettervezet jelenleg a szakmai 
vita állapotában van és várhatóan élénk érdeklődést 
vált ki, számos érvet és ellenérvet hoz a felszínre. Nem 
jogszabály, de élénk és nem csak szakmai érdeklődést 
váltott ki a bányászati szempontból zárt területek éves 
felülvizsgálata illetve a területek zárt minősítésének 
feloldása.

Az említett intézkedések nem a személyes és a kiscso
portos "rész" hanem az "egész" érdekét tekintve a bá
nyászat és ez által a társadalom túlélési faktorának nö
velését segítik.

A bányászati szempontból zárt területek éves felülvizs
gálatával, újraminősítésével és a zárt minősítés felol
dásával kapcsolatos intézkedés valóban élénk szak
mai és politikai vitát váltott ki, sőt parlamenti vizs
gálóbizottság felállításának igénye is felvetődött. Ké
rem, fejtse ki ezzel kapcsolatos véleményét.

— Az intézkedés szakmai és a politikai aspektusait vizs
gáljuk külön-külön és tekintsük először a szakmai vo
natkozásait.

A hatályos bányatörvény szerint a bányászat joga az 
államot illeti. Az állam a bányászat jogát a bányavál
lalkozónak koncessziós szerződéssel vagy hatósági 
engedéllyel engedheti át. A koncessziós szerződés elő
készítése -az eddigi gyakorlat szerint- kb. 1,5-2 évet 
vesz igénybe és nem helyettesíti az egyébként szüksé
ges hatósági engedélyeket. A koncessziós szerződés 
előkészítése idő- és költségigényes, ugyanakkor nem 
garantálja, hogy a bányavállalkozó az érintett területen 
valóban kap jogosultságot az általa tervezett és a szer
ződésbe foglalt bányászati tevékenység végzésére. Ez a 
nemkívánatos -jogállamban megengedhetetlen -hely
zet azért fordulhat elő, mert -furcsa módon- a kon
cessziós eljárás nem az államigazgatási eljárásra vonat
kozó szabályok szerint történik, így a szakhatóságokat 
a hatósági engedélyezés szakaszában nem köti a ko
rábbi előkészítő szakaszban adott -legfeljebb "baráti
nak" mondható- véleménye. A gyakorlatban előfordul
tak ilyen esetek, amikor is a vállalkozók jogos felhá
borodását az MBH úgy kísérelte meg enyhíteni, hogy 
számukra arra alkalmas helyen a kérdéses területtel 
megegyező nagyságú zárt területet szabadított fel 
egyedi intézkedéssel. A koncessziós eljárásokkal kap
csolatos problémák kezelése érdekében meghonoso
dott egy másik -jogilag az előzőhöz hasonlóan "megala
pozott"- eljárás is, amely szerint meglévő bányatelek 
egy esetben bővíthető volt nem koncessziós eljárás 
keretében zárt területen is. Az ilyen kényszer-intéz
kedésekhez nem kell kommentárt fűzni. De ez nem 
minden. Az utóbbi években koncessziós eljárások le
folytatására alkalmas zárt területeket csak úgynevezett 
érzékenységi-terhelhetőségi, régióra kiterjedő -jelle
gét tekintve- komplex vizsgálatok alapján lehetett 
volna kijelölni. Ez nem így történt, de forráshiány és a 
vizsgálat jogszabályi megalapozottságának hiánya mi
att nem is történhetett másként. Megállapítható, hogy a 
jelenlegi helyzetben koncessziós eljárás útján ill. kon
cessziós szerződéssel a bányavállalkozók jogszerűen 
nem szerezhetnek bányászati jogosítványt. Az említet
tek miatt fordulhatott elő, hogy az elmúlt időszakban 
beérkezett tizenegy koncessziós kezdeményezésre az 
MBH érdemi ügyintézés helyett türelemre intéssel
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válaszolt. Aki tehát a részletek ismerete nélkül a terüle
tek zárt minősítésének fenntartása mellett érvel az -jó 
vagy rossz szándékától függetlenül- az érintett terüle
tek bányászati tevékenységek hatóköréből történő 
kivonását szorgalmazza. A koncessziós eljárások felett 
nem járt el az idő, de a jelenlegi viszonyok között és 
kizárólag csak a kutatásra és a kitermelésre irányuló 
bányászati koncessziók esetében időlegesen nem biz
tosítottak a szükséges feltételek. A koncessziós eljárá
sok jogszerűtlenségével és társadalmi hasznosságával 
kapcsolatban felmerült problémák mellett nemkívána
tos következményként jelentkezett a szűkösen rendel
kezésre álló és ezért visszafogott fejlesztési lehetősége
ket megengedő költségvetési forintok produktivitást 
nélkülöző elköltése is. Szemléltetésül említem meg, 
hogy napjainkig az összesen 61 reménybeli koncesz- 
sziós területből és a vonatkozó eljárásokból mindössze 
12 esetben történt tényleges szerződéskötés. A szerző
déskötésekből egy esetben jött létre az államnak bá
nyajáradék formájában bevételt eredményező termelő 
tevékenység és ez összesen 134 ezer forint többlet- 
bevételt jelentett a hatósági engedéllyel történő ter
melő tevékenységgel szemben. A kiadási oldalon je
lentkezik a koncesszióval foglalkozó főosztály működ
tetésére fordított, valamint egyéb költségek kon
cessziós díjakkal csökkentett összege, amely közelítő 
becslés szerint 150 millió forint körüli érték lehet. 
Az említettek feszültségeket keltettek a vezetésen 
belül és sor került a koncessziós ügyekkel foglalkozó 
elnökhelyettes főosztályvezetővé történő visszaminő
sítésére. Ez az eset lendületet adott a vezetésen belüli 
nyílt szembenállásnak és demoralizáló hatása kezdett 
hivatal szintűvé fejlődni, ugyanakkor a hivatali kerete
ket túllépve a probléma kivetült a médiák szintjére is. 
A megelőző gyakorlatnak vetett véget az MBH szer
vezeti struktúrájának átalakítása és zárt területek felül
vizsgálatával és újraminősítésével kapcsolatos -jogsze
rű hatáskörgyakorlás során hozott- intézkedés. Van 
olyan vélemény, mely szerint ez az intézkedés jogsértő, 
sajnálatos módon a véleményalkotó nem jelöli meg a 
jogszabályt és annak jogtételét, amelynek semmibe vé
tele a jogsértés előidézője.

A bányászati szempontból zárt területek felülvizs
gálatával és újraminősítésével kapcsolatos MBH intéz
kedés politikai visszhangja tekintetében csak magán- 
véleményt formálhatok. Tapasztalatom szerint kétféle 
újságíró létezik, egyik a híreket közli, a másik a híreket 
gyártja. A hírközlőt a szolgálat, a hír gyártót a félelem és 
az érdek motiválja. Esetünkben a hírgyártók céltételes 
tevékenysége egy virtuális valóságot kreált, amelynek 
vajmi kevés kapcsolata van a tényekkel. Ez a virtuális 
valóság érthető felháborodást vált ki a tényeket nem, 
vagy részleteiben nem ismerő politikusok körében. 
Mindamellett, ha a tények érdeklődésre tartottak volna 
számot, akkor az érintettek a megfelelő személyektől 
részletes tájékoztatást kértek volna. Ezt -egy eset kivé
telével- nem tették meg. Úgy gondolom, nem lehet 
könnyű helyzetben az olyan megbízó, aki valótlansá
gok híresztelésére buzdítja embertársait, de annak a 
helyzete sem irigylésre méltó, aki kénytelen ilyen 
méltatlan szerepet vállalni. Jelenleg nem látom milyen 
módon lehetne e nehéz helyzetben lévő embertársain
kon segíteni. Mindemellett nem feledkezhetünk meg 
Ulpiánusz véleményéről mely szerint "...az embert tet
tei és szándékai minősítik."
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Úgy tudom, kedveli a vízi sportokat. Mondana erről is 
néhány szót.

— Tagja vagyok az Alsóőrsi Vitorlás Sport Klubnak, és 
ha tehetem kint vagyok a vízen. Szívesen vitorlázom 
vagy esetenként horgászom is. A nyíltvízi éjjeli horgá
szat -közismert elnevezéssel süllőzés- különösen erős 
szélben elég sportosnak tűnik számomra. A verseny

szerű vitorlázás speciális képességeket és rutint igé
nyel, én ezekkel nem rendelkezem, de meg kell 
mondanom a verseny nem is túlzottan vonzó 
számomra. A túravitorlázás is nagy élmény és egészsé
ges mozgási lehetőséget biztosít. Elfogadom azt a vé
leményt, amely szerint az embernek nem mást kell 
legyőznie, hanem saját földhöz ragadt egoját a koz
mikus én kiteljesedése érdekében.

Köszönöm a beszélgetést

ELLM ZTE-G A MAGYAR GEOLÓGIAI SZOLGÁLAT 
A BÁNYÁSZAT SZÁMÁRA ZÁRT TERÜLETEK

FELOLDÁSÁT?
Interjú REZESSY Gézával az MGSZ főosztályvezetőjével — készítette: Dr. Zelenka Tibor

Az ásványi nyersanyagok természetes állapotukban 
az állam tulajdonában vannak. A z állam emiek azás- 
ványvagyonnak kutatását, feltárását, kitermelését meg
határozott feltételek előírásával és anyagi ellenszolgál
tatásért engedi át a bányavállalkozóknak. Hogyan lehet 
ma Magyarországon bányászati jogosultságot kapni?

—A bányászati jogosultság megszerzése szempontjából 
meg kell különböztetnünk "a zárt területeket", ahol a 
bányászati koncessziós rendszer szabályai a meghatá
rozók és "a nyílt területeket", ahol hatósági engedély 
alapján végezhető bányászati tevékenység.

A bányatörvény 1997. évi módosítása szerint a kon
cessziós pályázat meghirdetése előtt regionális szinten 
vizsgálni szükséges a tervezett bányászat gazdasági, tár
sadalmi, környezeti és természetvédelmi hatásait. 
A gazdasági miniszter azokat a zárt területeket hirdeti 
meg, amelyekre az adott ásványi nyersanyag bá
nyászata - figyelembe véve a regionális érzékenységi 
vizsgálatok eredményeit is - kedvezőnek ígérkezik.

A koncessziós rendszer működtetése ott és olyan 
mértékben érdeke az államnak, ahol és amennyiben a 
gazdasági miniszter a pályázók versenyeztetésével a 
jogszabályban rögzített általános feltételeknél a köz
érdek szempontjából kedvezőbb feltételeket tud kikény
szeríteni és rögzíteni a koncessziós szerződésben.

A bányászati jogosultság megszerzését követően a 
bányászati tevékenység gyakorlását -  így a bányatelek 
fektetését, műszaki üzemi tervek elfogadását, a bánya 
bezárását, adatszolgáltatást, bírságok megállapítását - 
az általános előírások egységesen szabályozzák.

Kinek a hatáskörébe tartozik a zárt területek m inő
sítése? A Magyiar Geológiai Szolgálat (MGSZ) ehhez 
kapcsolódóan milyen feladatokat lát el?

— Egy ásványi nyersanyag lelőhelyének zárttá minő
sítése azt jelenti, hogy ott csak koncessziós pályázat 
keretében lehet bányászati jogosultságot nyerni. Ez alap
vetően az állami vagyonnal történő gazdálkodás, pon
tosan: az ásványvagyon gazdálkodás körébe tartozó dön
tés. A gazdasági miniszter e területen hozott döntéseit 
a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) készíti elő. A zárt 
területek minősítéséről, a minősítések rendszeres 
felülvizsgálatáról és a koncesszióra jelölhető zárt terü
letek közzétételéről -  az MGSZ szakvéleménye alapján
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-  az MBH elnöke dönt.
Az MGSZ feladata a rendelkezésére álló földtani és 

bányászati kutatási adatok, jelentések értékelése abból 
a célból, hogy jelezze mindazokat a lehetséges lelőhe
lyeket, ahol az ásványi nyersanyag gazdaságos kiterme
lésére (ipari vagyonra) remény van. Ez alapján kezde
ményezi a nyílt terület zárttá minősítését. A zárt terüle
tek felülvizsgálatához szintén e kritérium alapján ad 
szakvéleményt. Az MGSZ felelőssége az, hogy a pályáza
tokra megajánlott zárt területen a meghirdetett ipari 
ásványvagyonra a remény megalapozott és megfelelő
en dokumentált legyen.

A bányatörvény tehát állami feladatokat határoz meg 
a koncessziós pályázat előkészítésére. Rendelkezésre 
állnak-e ehhez a jo g i és pénzügyi feltételek?

-  Sem a jogi, sem a pénzügyi feltételek jelenleg nincse
nek meg. A regionális érzékenységi, terhelhetőségi vizs
gálatok tartalmára és elkészítésére vonatkozó szabályo
kat - összhangban az ország területfejlesztési koncep
ciójával - miniszteri rendeletben kell meghatározni. 
A rendelet kiadására a gazdasági miniszter a környezet- 
védelmi feladatok ellátásáért felelős miniszterrel közös 
felhatalmazást kapott. A rendelet előkészítése a szak
mai egyeztetésen nem jutott túl.

A bányatörvény 1997. évi módosítása a feladatok el
látásához pénzügyi fedezetként a bányajáradék 5%-át 
rendelte. A fedezet biztosítására azonban nem került 
sor, az 1999. évi költségvetési törvény pedig a bánya- 
törvény vonatkozó rendelkezését törölte.

A regionális vizsgálatok tehát jelenleg nem végez
hetők el, ennek hiányában pedig a nyersanyag kon
cessziós pályázat nem írható ki. A zárt területeken sem 
nyersanyag-kutatásra, sem bányászati termelésre jelen
leg jogosultság nem kapható.

Az MBH elnöke ez év októberében minden ásványi 
nyersanyagra vonatkozóan megszüntette a zárt mi
nősítést az ország egész területén. Az MGSZ földtani 
szempontok alapján ellenzi ezt a döntést?

-  Az MGSZ a meghozott döntést nem ellenzi. A zárttá 
minősítéshez a kedvező földtani megítélés szükséges, 
de nem elégséges feltétel. A döntés előkészítéseként az 
MBH részére adott szakvéleményünkben hangsúlyoz
tuk, hogy az általunk végzett felülvizsgálat során csak a
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földtani szempontokat (igy: kedvező földtani adottsá
gok, gazdaságosan kitermelhető ásványvagyon valószí
nűsége stb.) vettük figyelembe. Nem értékeltük a kon
cessziós pályáztatás többlet időigényét, annak költség- 
haszon elemzését, továbbá azt a problémát sem, hogy a 
koncessziós pályáztatás jelenlegi ellehetetlenült hely
zete akadályozza a jogszerűen végezhető bányászatot. 
Mindezek olyan szempontok, amelyek a felülvizsgálat 
során a jelenlegi feltételek mellett döntőek lehetnek a 
földtani indokokkal szemben. A meghozott döntést 
mindezek alapján nem ellenezzük.

A bányavállalkozók hogyan reagáltak a zárt m inő
sítésfeloldására? Milyen lehetőségek maradtak a kon
cessziós bányászati tevékenységre?

— A bányavállalkozók nyersanyag-kutatási igényeikkel 
a bányakapitányságoknál jelentkeztek, erről közvetlen 
tapasztalatunk nincs. Tudomásunk szerint a kezdeti 
igény-bejelentési roham gyorsan lecsengett. A bánya- 
vállalkozói érdeklődést mi a szakvéleményünk bizo
nyítékának tekintjük: az ő értékelésük szerint is a 
felszabadított területeken remény van a gazdaságosan 
kitermelhető ásványvagyon további kutatásokkal törté
nő bizonyítására, majd annak hasznosítására.

A bányászati koncessziós rendszer további működ
tetésével kapcsolatos válaszunkat két ágra kell bontani. 
A zárt területek felszabadítása az ásványi nyersanyagok 
bányászata területén "felfüggesztette" a koncessziós el
járás alkalmazását. A vonatkozó jogszabályok változat
lanok. A bányatörvény végrehajtására kiadott kor
mányrendeletvonatkozó rendelkezése - amely szerint 
a zárt területeket évente felül kell vizsgálni, továbbá: a 
felülvizsgálatnál figyelembe kell venni a prognosztikus 
kutatások, valamint a gazdasági, környezeti, természe
ti, régészeti és társadalmi hatások vizsgálatának ered
ményeit - változatlanul hatályos. Kedvező feltételek 
esetén a zárt területek újra meghirdethetek.

A zárt területek feloldása nem érintette azokat az ál
lam jogában álló egyéb bányászati tevékenységeket, 
amelyeket az állam a bányatörvény szabályozása sze
rint csak koncessziós szerződés formájában engedhet 
át a bányavállalkozónak. Ezek a következők:

о szénhidrogén szállító vezeték létesítése és 
üzemben tartása,

о a szénhidrogének tárolására alkalmas földtani 
szerkezetek kiképzése és használata,

о a geotermikus energia kutatása és energetikai 
célú kitermelése.

A napilapokban olvashattuk, hogy 3400 m illiárd fo 
rint értékű ásványvagyon további sorsa vált nyitottá 
azután, hogy a jövőben a bányászati tevékenységet 
nem koncessziós szerződésben, hanem kizárólag enge
délyekkel szabályozzák. Igaz ez a megállapítás? M it le
het erről mondani az Országos Ásványvagyon Nyil
vántartás alapján, amelyet az MGSZ vezet?

— A régi viccre utalva: a hír igaz, csak nem osztogatnak, 
hanem fosztogatnak... A választ komolyra fordítva, az 
Országos Ásványvagyon Nyilvántartás alapján a követ
kezőket mondhatjuk: Magyarország ismert ipari ásvány- 
vagyonának a nominál gazdasági eredménye (NGE) 1998. 
január 1-én 3400 milliárd forint volt. Ez az érték 1999. 
január 1-ére 3243 Mrd Ft-ra mérséklődött. Az NGE érté
ke az ipari ásványvagyon mennyiségének szorzata a 
fajlagos árbevétel és a fajlagos ráfordítás különbségé
vel, diszkontálás nélkül. Ez az összeg csak hosszú távon 
realizálható, hiszen számos nyersanyag vonatkozásá

ig

ban a számításba vett ipari ásványvagyon mennyisége 100 
évet meghaladó távlatban biztosítja a jelenlegi igényeket.

Ebből az ásványvagyonból m it érintett a zárt területek 
felszabadítása?

— Nem érintette az ásványvagyonnak azt a részét, ami 
eddig is nyílt területen volt. Ez teszi ki az újsághírekben 
szereplő értéknek több mint 90%-át. (Részletesen lásd 
a táblázatot és grafikont.) Annak az ásványvagyonnak a 
"sorsát" sem változtatta meg az MBH elnöki rendelke
zés, amely ugyan zárt területen helyezkedett el, de az 
adott ásványvagyon kutatására vagy kitermelésére egy 
bányavállalkozó már jogosultságot szerzett. A zárt te
rületekhez tartozó ismert ipari vagyon 89%-át tette ki 
az ilyen, bányászati jogosultsággal lekötött (bányavál
lalkozói kezelésben lévő) ásványvagyon. Tehát a zárt 
területek feloldása 36 Mrd Ft NGE értékű ismert ipari 
ásványvagyon vonatkozásában változtatta meg - más 
szempontból: tette lehetővé -  a bányászati jogosultság 
megszerzését.

Magyarország összes ismert nyersanyagvagyon és a 
zárt területek felszabadítása által érintett nyersanyag
vagyon Nominál Gazdasági Eredményének (NGE, Mrd Ft) 
összefoglaló adatai (1999. január 1. állapot szerint) a 
következők:

K orábban  zárt terü leten

N y e rs a n ya g  c s o p o r t
N y í lt

te rü le te n
B tu iyvá lla lk o zó i

k e z e lé sb en
Á lla m i

k e z e lé sb en

m észkő, do lom it, bazalt 6 4 3 174 19

h om ok  és  kavics 31 104 17

kőolaj, fö ldgáz, szén d iox id 6 40 1 0

egyéb ásványi nyersanyag 1 .617 0 0

Összesen (M rdFt) 2.931 278 з а

Még két utolsó észrevétel annak a hírnek kapcsán, 
mely szerint "aggályos, hogy a föld alatti vagyon megsz
erzése ezentúl néhány ember döntésén múlik" (Nép
szava, 1999- nov. 18.). Először: a föld alatt lévő ásvány
vagyon az állam tulajdonában van. A bányavállalkozó ál
tal kitermelt ásványi nyersanyag - a bányatörvény sze
rint - a kitermeléssel megy át a bányavállalkozó tulaj
donába. Másodszor: a "néhány ember döntése" pontosan 
az illetékes bányakapitány döntését jelenti. A bányaka
pitány döntését azonban ágazati és államigazgatási jog
szabályok kötik; továbbá környezetvédelmi, vízügyi, 
építési stb. szakhatósági határozatok meghatározó 
módon alakítják azt; végül a meghozott döntés ellen biz
tosított a jogorvoslati lehetőség. Mindezek együtt kellő 
garanciát jelentenek a közérdeket szolgáló, jogszerű 
döntés biztosítására.

(Sebestyén M ól)

Magyarország összes ismert nyersanyagvagyona 
(NGE, MrdFt) 1999. jan. 1. állapot szerint
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50 ÉVES A TAKI
A  Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agro
kémiai Kutatóintézete 1999- november 8-9-én ünne
pelte alapításának 50. évfordulóját. Az ünnepélyes ju
bileumi ülésre november 8-án került sor a Magyar Tu
dományos Akadémia székházának dísztermében. 
Az ülést Sólymos Rezső, az MTA Agrártudományok Osz
tályának alelnöke nyitotta meg, majd Németh Tamás 
intézeti igazgató tartott előadást "50 év a magyar és 
nemzetközi talajtani kutatásban" címmel. A köszöntők 
és üdvözlések sorát Vizi E. Szilveszter, az MTA alelnöke 
nyitotta meg. A Magyar Állami Földtani Intézet nevében

- Brezsnyánszky Károly igazgató részéről - az alábbi üd
vözlés hangzott el.

A jubileumi ülés délutánján összefoglaló előadások 
hangzottak el az intézet 50 éves kutató munkájáról: Ta
lajtani kutatások (Stefanovits Pál-Várallyay György), 
Agrokémiai kutatások (Sarkadi János-Németh Tamás), 
Talajbiológiai kutatások (Szegi József-Anton Attila).

Az eseménysorozat november 9-én a TAKI tanács
termében folytatódott szakmai előadásokkal, majd in
tézetlátogatással és kötetlen beszélgetéssel, visszaem
lékezésekkel zárult.

T is z te l i  E ln ö k s é g !  T is z te l t  Ü n n e p lő  K ö z ö n s é g !

Tisztelettel és megbecsüléssel üdi>özlöm az MTA Talajtani és Agrokém iai Kutatóintézetét megalapításának 50. évfordulója al
kalmából azt az Intézetet, amelynek m últja a Magyar Á llatni Földtani Intézetével oly szorosan összefügg. Ebből a közös múltból 
szeretnék fe lv illan tan i egy momentumot, mely oly jelentős volt, hogy ú j irányt adott a hazai talajtani kutatásnak.

Alig néhány napja ezen épület, a Magyar Tudományos Akadémia fa la i között emlékeztünk meg Lóczy Lajos születésének 150. 
évfordulójáról. Lóczy Lajos, a földtudományok, a fö ld ra jz  és a föld tan világhírű tudósa, igazi integráló elme 1908 novemberében 
foglalta el az igazgatói székét a Magyar Á llam i (K irá ly i) Földtani Intézetben. A z Intézet addigra működésének közel 40 éve alatt 
óriási erőfeszítéseket tett az ország természeti, geológia i viszonyainak megismerése terén. Szisztematikus, térképlaponként!föld
tani térképezés fo ly t elsősorban a kiterjedt hegyvidéki területeken, részletes bányageológiai felvételek a különféle nyersanyag
előfordulások, elsősorban ércbányák, körzetében.

Az 1869-ben kelt A lapító Okirat tanúsága szerint az Intézetnek egyik alapvető feladata az ország mezőgazdaságának 
támogatású tudományos kutatások révén. Ennek a bölcsen megfogalmazott feladatsornak teljesítéséhez tartozott az ország 
síkvidéki területeinek agrogeológiai térképezése. 1891-től, többévi előkészület után, megalakult az önálló Agrogeológiai Osztály 
és megkezdte az alföld i területek feltérképezését.

Nem volt előzmények nélküli a síkvidék, talajtani térképezése, hiszen a század második felében Szabó József, a hazai korszerű 
geológia megteremtője, több részletes talajtani térképet készített.

Az Intézet agrogeológiai m  unkáinak ford u la to t adott a Lóczy Lajos nem zetközi kapcsolatrendszerén alapuló Első Nemzetközi 
Agrogeológiai Értekezlet megszervezése 1909 áprilisában Budapesten. Nyolc külföldi állam képviseletében, 92 résztvevővel jó l  
sikerült a tanulmányi kirándulásokat is tartalmazó közel kéthetes konferencia, melynek eredményeiről önálló magyar és idegen 
nyelvű kötet is je len t meg.

Az értekezlet egyik határozata szerint kívánatos "... a talajtípusok átnézeti térképének (Európaszerte) m ielőbbi felvétele, még 
pedig a talaj zonális elterjedésének figyelembevételével. "A határozat, melyen világosán látszik, a porosz gyakorlattól eltérő orosz 
talajtani iskola hatása, gyökeresen megváltoztatta az Agrogeológiai Osztály munkatervét, melyről Lóczy a következőket írja: 
"Az agrogeológusok is szakítottak azzal az iránnyal, amely szerint eddig -  idegen m inta után -  hazánk síksági részeinek 
különböző helyein részletes felvételeket végeztek. A rra  a meggyőződésre jutottunk, hogy a Nagy Magyar Alföld talajának 
természetét és keletkezését ott kell vizsgálni kezdenünk, ahonnét annak anyaga nagyobbrészt származik, vagyis a síkság keleti 
hegykörnyezetén."

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a hazai talajtani kutatás kezdete geológiai-geográfiai alapokon nyugodott, és sokkal 
inkább az altalaj fiz ika i, fö ld ra jz i je llem zőinek tanulmányozásával foglalkozott, m in t a talaj kém ia i és a növények élettanát be
folyásoló egyéb tényezőkkel. A z  utóbbi igények felerősödése, valam int a talajtan önálló diszciplínává fejlődése vezetett a Magyar 
Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokém iai Kutatóintézet létrejöttéhez, melynek 50 évvel ezelőtti megalakulását ünnepel

jük.
Magam és munkatársaim nevében kívánom, hogy a magyar mezőgazdaság felvirágoztatása érdekében folytassa az Intézet 

eredményes tudományos tevékenységét. Ugyanakkor biztosíthatom Önöket, hogy a fe n t említett cél érdekében a Földtani Intézet 
továbbra is szoros együttműködésben a Talajtani és Agrokém iai Kutatóintézettelfolytatja az alapkőzet -  talaj -  talajvízrendszer 
kutatásán alapuló agrogeológiai térképező program ját, a mezőgazdasági m intaterületi m on itoring rendszer fenntartását.

Kívánunk további jó  munkát, tudományos sikereket és kívánom, hogy közös sikereink mindannyiunk, hasznára váljanak!

B rezsnyánszky  K á ro ly
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I lii: GEOLOGY OF TODAY - FOR TOMORROW
A  Tudomány Világkonferenciája szatellit rendezvénye 1999. június 21-24.

A  Magyarhoni Földtani Társulat alapítása 150 éves év
fordulójának ünnepi rendezvénysorozatát zárta ez a 
nemzetközi konferencia. A Szervező Bizottság hármas 
feladatot tűzött ki célul, mikor felkérést kapott a kon
ferencia megszervezésére: méltóképpen megünnepel
ni a Társulat jubileumát, csatlakozni a Tudomány Világ- 
konferenciája tudományos eseményeihez, a kiválasztott 
témakörökben megismerni a hazai - és külföldi kutatási 
eredményeket. A konferencia szakmai célja a jövőbe 
tekintés volt. Mennyiben tud a geológia tudománya vá
laszolni azokra a kérdésekre, amelyek a társadalmi, gaz
dasági fejlődés következtében az emberiség tevékeny
ségének, a természetes környezetre gyakorolt növekvő 
hatása eredményeként merülnek fel. Mi a környezet 
igénybevételének optimális mértéke? Hol van a civilizá
ció környezetre gyakorolt hatásának határa? Visszafor- 
díthatók-e a környezetben végbemenő káros folyamatok? 
Rekonstruálható-e a természetes környezet? Mi ebben a 
geológia szerepe?

Az UNESCO (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) és az ICSU (International 
Council for Science) égisze alatt megrendezésre került 
"World Conference on Science" magyar Szervező Bi
zottsága törekvéseinket ismerte el, mikor felvette kon
ferenciánkat a világkonferencia ún. "szatellit" rendez
vényeinek sorába. A konferencia kiemelt jellegét a 
Magyar Tudományos Akadémia (a WCS szervezője) az
zal ismerte el, hogy a megnyitón Kroó Norbert főtitkár 
üdvözölte a jelenlévőket, és ugyancsak a megnyitót 
megtisztelte jelenlétével Meskó Attila az MTA főtitkár- 
helyettese is.

A témakörök felelős politikai, szakmai irányítói vál
laltak védnökséget: Chikán Attila miniszter Gazdasági 
Minisztérium, Katona Kálmán miniszter Közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, Pepó Pál miniszter 
Környezetvédelmi Minisztérium, Torgyán József mi
niszter Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, 
Glatz Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 
Mészáros Ernő a Magyar Tudományos Akadémia Föld- 
tudományi Osztályának elnöke, Varga Miklós az Or
szágos Vízügyi Hivatal főigazgatója, Vajda György az 
Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Farkas Ist
ván a Magyar Geológiai Szolgálat főigazgatója és Enyedi 
György az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke. 
A védnökséget vállaló politikusok közül az FVM és Tor
gyán József miniszter képviseletében Tamás Károly ál
lamtitkár vett részt a konferencia egyik eseményén.

A konferencia közel 40 előadás és 20 poszter kereté
ben az elkövetkező évtizedek két súlyponti környezeti 
témájával foglalkozott. A radioaktív hulladékok elhe
lyezésével, valamint a felszín alatti vízadó rétegek geo
lógiai problémáival. Rendezvényen a két fő témakör 
mai hazai és nemzetközi kutatási eredményei kerültek 
bemutatásra. Ez az alkalom lehetőséget teremtett arra 
is, hogy e két, Magyarország Európai Unió-s csatlako
zási folyamatát is befolyásoló témakörben bemutassuk 
a hazai -  véleményünk szerint európai és világszínvon
alú - eredményeinket, megismerjük a jelenlegi Európai 
irányzatokat, segítve a csatlakozási folyamat PR tevékeny
ségét. A két szekció munkáját a témák két-két nemzet
közileg is elismert szakembere - Bárdossy György és Ry-
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bach László, valamint Tóth József és Havasné Szilágyi 
Eszter - szervezték, vezették. A konferencián és a terep- 
bejáráson 22 ország mintegy 90 szakembere vett részt, 
a földtani szolgálatok és az intézetek, az egyetemek, az 
akadémiák, a minisztériumok, az országos hatáskörű 
szervezetek, az OECD, a nukleáris anyag elhelyezésével 
és biztonsági vizsgálatával foglalkozó intézmények, és 
a vállalkozások képviseletében.

A radioaktív hulladékok elhelyezésével, a geológiai 
védelem, a hosszú távú biztonság kérdésével foglal
kozó szekció keretében megvitatásra került mind a kis 
és közepes, mind a nagyaktivitású hulladék elhelye
zésének gyakorlata, a különféle típusú geológiai kör
nyezetek fizikai adottságainak jellemzői, a szükséges 
műszaki megoldások kérdései. Szó volt a megfelelő 
geológiai környezet kiválasztásának, kutatásának mód
szereiről, a felszíni és felszín alatti hulladék-elhelyezés 
előnyeiről és hátrányairól. Előadásokat hallhattunk a 
telephelyek geológiájának, hidrodinamikai viszonyai
nak kutatásáról, arról, hogy hogyan lehet biztosítani a 
radioaktív izotópok lebomlási idejével konform több 
száz éves biztonságot.

A felszín alatti vizek geológiai adottságaival foglal
kozó szekció elsősorban a jövő egészséges ivóvíz ellá
tásának lehetőségeit elemezte. A jó minőségű ivóvíz 
iránt folyamatosan növekvő igény korlátáit részben a 
természeti adottságok, részben pedig a szakszerűtlen 
emberi beavatkozások következtében terjedő környe
zeti szennyeződések jelentik. A felszín alatti ivóvíz tá
rolók védelmét a fő veszélyt jelentő túltermelés és a 
nem kívánatos szennyezések csökkentése tekintetében 
a tárolók geológiai paramétereinek megfelelő szintű is
merete nagymértékben elősegítheti. Az előadások ele
mezték mind a karsztos, mind a rétegvizes tárolók ku
tatásának módszereit, a hazai és nemzetközi gyakorlat 
tapasztalatait, a megbízható vízföldtani modellezésen 
alapuló hosszú távú prognózisok jelentőségét.

A két napos előadóülést és poszter bemutatót két 
terepi nap követte. A résztvevők a Mecsek térségében 
vizsgálhatták egy nagyváros és körzetének vízellátását 
(Tettye-forrás), a Harkányi termálkarszt geológiáját, a 
Pellérdi vízműhöz területileg kapcsolódó uránbányá
szati zagytározó problematikáját. Ugyanakkor megláto
gatták azokat a helyszíneket, ahol az atomerőművi kié
gett fűtőelemek (nagyaktivitású hulladék, Kővágószöllős 
Alfa-vágat) és egy másik helyszínen (Bátaapáti-Üveg- 
huta) a kis- és közepes aktivitású atomerőműi hulladék 
végleges elhelyezésére szolgáló telephelyek geológiai 
kutatása folyik. A terepbejárás érdekessége volt, hogy a 
bezárás előtt valószínűleg ez volt az utolsó nemzetközi 
szakmai társaság melynek módja volt az Alfa-vágat meg
tekintésére.

Az előadások szakmai tapasztalatait a két nemzetközi 
hírű szakember Rybach László (Svájc) és Tóth József 
(Kanada) foglalja össze. Az összefoglalás felkérés alap
ján a Magyar Tudományban fog megjelenni.

A Magyar Tudományos Akadémia szakmai lapja az 
ACTA GEOLOGICA HUNGARICA vállalta a hét meghí
vott előadó teljes előadás anyagának publikálását, míg 
a Magyarhoni Földtani Társulat FÖLDTANI KÖZLÖNY- 
e a két szekció kiválasztott 6-6 előadását fogja megje
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lentetni. Mindkét szakmai lap külön konferencia szám
ként teszi közzé a kiválasztott előadásokat.

A megrendezéshez támogatást nyújtott a Magyar Föld
tanért Alapítvány, az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapít
vány, a Magyar Állami Földtani Intézet, a Magyar Tu
dományos Ákadémia, az Országos Atomenergia Hiva
tal, a Paksi Atomerőmű Rt., a Colder Associates Magyar- 
ország Kft, a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Rt., az 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Radioaktív

A S7,É.YIíÁ\VÁs/.A TI 
GEOLÓGUSOK FÓRUMA

A  hagyományok folytatásaként 1999. december 15-én 
újra megrendeztük a szénbányászattal foglalkozó szak
emberek összejövetelét a Szénbányászati Geológusok 
Fórumát. A Magyar Geológiai Szolgálat Ásványvagyon 
Nyilvántartási Osztálya által szervezett fórumon a szén
bányák és a Bányavagyon -Hasznosító Rt.- képviseltet
ték magukat.

A megnyitót Madai László a Fórum ex-elnöke és Dr. Já- 
ky Rezső a Szénbányászati Geológusok Fórumának el
nöke tartotta.

A következő előadások hangzottak el: 
о Dr. Farkas István főigazgató tájékoztatást adott a 

Magyar Geológiai Szolgálat XXI. századi koncep
ciójáról, 2000 évi feladatairól, 

о Dr. Fodor Béla (MGSZ osztályvezető): A hazai 
szénvagyon és szénbányászat helyzete 

о Partényi Zoltán (MGSZ, Ásványvagyon Nyilván
tartási Osztály): Magyarország reménybeli szén- 
vagyona

A hozzászólók kifejezték igényüket, hogy a szénbá
nyászattal összefüggő aktuális kérdések és problémák 
megvitatására továbbra is szükség van. 2000-ben a ta
vaszi találkozót a Vértesi Erőmű Rt. fogja szervezni.

Gom bám é Forgács Gizella

Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság. A támoga
tók mellett külön, mint a konferencia Szervező Bizott
ságának elnöke a magam és a Társulat nevében is kö
szönetét mondok a korábban említett szakmai szerve
zőknek, a konferencia Szervező Bizottsága tagjainak (Brezs- 
nyánszky Károly, Császár Géza, Dudich Endre, Érdi-Krausz 
Gábor, Maros Gyula, Scharek Péter, Zimmermann Katalin), 
a kirándulásvezetőknek és mindazoknak, akik valamilyen 
formában hozzájárultak a konferencia sikeréhez.

Halmai János

GEIXS-99, BUDAPEST
Az Európai Unió földtani metaadatbázis- 

projelitjének 3. munkaértekezlete

A  GEIXS (Geological Electronic Information ex
change System) projekt az Európai Unió és az EU ta
gországok földtani szolgálatai által finanszírozott fej
lesztés, amelynek célja a világhálón történő kölcsönös 
tájékoztatás a tagországok geológiai-geofizikai számí
tógépes adatbázisairól és adatrendszereiről. Az első lé
pésben meta-adatszinten az egyes adatrendszerek leg
fontosabb jellemzőit azonos részletességgel és szab
ványosított formában írják le. Az ESPRIT keretében mű
ködő GEIXS volt az egyik első EU projekt, amelyhez 
nem-tagországok is (úniós támogatást igénybe véve) 
csatlakozhattak. 1999 őszén Magyarország volt az egyik 
első ország, amelynek földtani adatai a GEIXS meta- 
adatbázisba kerültek (ezt az OMFB támogatása is elő
segítette).

A GEIXS 3. munkaértekezletét (az EuroGeoSurveys 
felkérésére) a Magyar Geológiai Szolgálat rendezte 
1999 december 2.-án és 3.-án. A kétnapos értekezleten 
beszámolók hangzottak el a program eddigi eredmé
nyeiről. Az értekezleten az EU országok képviselőin 
kívül számos nem-EU tagország szakszolgálatainak ve
zetői és informatikusai vettek részt.

A munkaértekezletről további anyagok a honlapun
kon találhatók ( wiviv. mssz.hu/seixs99) , terveink sze
rint a FÖLDTANI KUTATÁS következő számában a pro
jekt hazai résztvevői bővebben ismertetik a GEIXS 
együttműködést.

Kakas Kristóf

A folyóirat megjelenését támogatta a 

KHVM és az IPAR MŰSZAKI FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

A szerkesztőbizottság tájékoztatója a cikkírók számára

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

Fax: (1 ) 251-1759 Levelezésicím: 1113 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 scannelhető 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 figyelembevételével. 

A cikk várható megjelenési idejéről tájékoztatjuk a szerzőt.
- A cikkek tartalmáért a felelősség a szerzőt terheli.
-Alapban lehetőség van reklám és hirdetés megjelentetésére, bővebb felvilágosítás a szerkesztőségünktől kapható.




