
kavics-előfordulás és a Duna kavics-teraszainak területe. 
Itt sok esetben a bányahatóság által kinevezett felelős 
műszaki vezetőket kellett meggyőzni az ásványvagyon
gazdálkodás fontosságáról, és ők vagy segítették, vagy 
akadályozták a szakhatósági feladataink végrehajtását. 
A Kerületi Bányaműszaki Felügyelőségekkel hasonló 
volt a helyzet. Itt is legtöbbet a személyes jó kapcsolat 
segített. Ki kellett találni az ún. saját erőből végezhető 
kutatást, ez bármennyire primitív is volt, több volt a 
semminél. Geológus szakértőkre volt szükségünk, so
kat segítettek a jó felkészültségű, szakmai színvonalra 
sokat adó, jó gyakorlati érzékkel rendelkező kollégák. 
Természetesen ki kellett szűrni a felelőtlen pénzhaj- 
hászókat - sajnos ilyenek is akadtak - ebben a KFH 
szakreferensei, de maga Fülöp akadémikus mint a KFH 
elnöke segített bennünket.

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

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

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

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

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

VISSZATEKINTÉS A TERÜLETI FÖLDTANI 
SZOLGÁLATOK MEGALAKULÁSÁRA

DR. SZEDERKÉNYI Tibor — geológus

Bevezetés

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

Előzmények

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

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

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

FÖ LD T A N I KUTATÁS  1999. X X X V I. fivfo lvam  4. Szám

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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