
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

14

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

FÖLDTANI KUTATÁS 1999 . XXXVI. Évfolvam 4. Szám


