
A földtani kutatással kapcsolatosan felmerülő 
geodéziai kérdések és feladatok

Irta: Pálfy Lajos

Rövid geodéziai vonatkozású összefoglaló
mat két fő szempont köré kívánom csoportosí
tani. Első részében dióhéjban ismertetem azokat 
a feladatokat, nehézségeket, amelyek iparágunk
ban elsőként vetődik szakembereink elé; majd 
az iparágban működő csoport eredményét vázo
lom.
I. Magyarországi vetületek összefoglalása

Bármely feladat megtervezése, annak bizo
nyos vonatkozása, kivitelezése első kérdésként 
a térképek kérdését veti fel. Van-e térképünk, 
vázrajzunk; mi annak a méretaránya; milyen 
vetületi rendszerben adott? Geológusaink, mér
nökeink számára fontos kérdések ezek és éppen 
ezért is szükségesnek tartom a Magyarországon 
használatos vetületi rendszerek ismertetését.

1. Néhány alapfogalom
A térkép méretarányán a térképi hossz és a 

vetületi hossz arányát értjük (vagyis a térképi 
hossz: földi távolságok megfelelő vetületi hosz- 
szához, természetesen a térkép vetületi rendsze
rének megfelelő vetületi hosszhoz).

A föld felszínén levő pontok vízszintes ér
telmű helyzetét síkkoordinátarendszerben hatá
rozzuk meg és az idomokat a síkban kiterített 
térképen ábrázoljuk. A mérési adatokat (irány 
és távolságmérés) síkra kell vetíteni, vagy pedig 
számításokkal a síkra kell vonatkoztatni.

A vetítéshez kell alapfelület, vagy eredeti 
felület, amelyről a vetítés történik és képfelület, 
amelyre a vetítés történik. Alapfelületek a földet 
helyettesítő felületek:

a) Geoid
b) Normál szferőid
c) Forgási ellipszoid
d) Simulógömb
e) Sík

a megközelítés fokának megfelelő sorrendben.
Vetületi alapfelületnek csak a forgási ellip

szoid, a simuló gömb és sík felel meg, mert ezek 
matematikai összefüggésekkel jól kifejezhetők. 

- Az utóbbi két alapfelűlet csak kis pontosság el
érése esetén, illetve helyi rendszerű felmérések
nél használatos.

A képfelület lehet gömb vagy sík.
Valódi, vagy perspektív vetítésről beszé

lünk, ha van vetítési centrum és vetítési suga
rak, így a kép geometriailag és matematikailag 
előállítható; ha nincs centrum, akkor csak mate
matikailag meghatározott ábrázolási módot emlí
tünk.

Magyarországon kettős vetítést alkalmaz
nak, amelynél az ellipszoidról a gömbre, majd a 
gömbről a síkra történik a vetítés.

A magyarországi gömbi vetület alapfelüle
te a Besseí-féle ellipszoid; a képfelület a ma
gyarországi Gauss-gömb. A Gauss-gömbről a 
síkra a sztereografikus vagy pedig a henger ve
tületi rendszerekkel térünk át.

Meg kell még említenem, hogy a torzulások 
szerint, három csoportba osztják a vetületeket:

a) általános
b) szögtartó
c) területtartó 

vetületek.
A torzulások jellemzői a lineár- (hossztor

zulás), az irány- és területi modulusok. Bennün
ket a szögtartó vetületek érdekelnek, mert mint 
említettem, Magyarországon a leggyakoribbak a 
sztereografikus és hengervetületi rendszerek.

2. Sztereografikus vetületi rendszer

A sztereografikus vetület a gömbnek azi- 
mutális vetületek csoportjába tartozó perspektív 
szögtartó síkvetülete.

Tehát: az alapfelületi kezdőponton átmenő 
legnagyobb gömbi körök pontonként vetített va
lódi képei a vetületi kezdőponton átmenő egye
nes sugársort alkotnak; a sugársor egyenesei ál
tal bezárt szögek egyenlők az alapfelületi kez
dőponton átmenő legnagyobb gömbi körök által 
bezárt szögekkel (ezért szögtartó); a kezdőpont 
körül húzott koncentrikus körök valódi képei 
szintén koncentrikus körök (ezért azimutális 
a vetület).

Perspektív, mert van vetítési központ.
Szögtartó, mert a vetítés következében a 

szögek torzulást nem szenvednek.
Magyarországon jelenleg a Budapesti Rend

szert használjuk, amelynek kezdőpontja a Geí- 
lérthegy-i háromszögelési pont.

Gömbi földrajzi koordinátái:
=  47°26’21,1372” (földrajzi szélesség)
= 0°00’00” (a fölrajzi hosszúságot a Gel

lérthegy meridiánjától számítjuk).
A vetület az R=6 378 512,85 m sugarú Ga

uss gömböt érinti.
A hossztorzulás 127 km sugarú körben eléri 

az 1/10 000 értéket, így azon túl csak topográ
fiai térképek céljaira használatos, geodéziai ve- 
tületnek nem alkalmas.

(Geodéziai vetület: szabatos felmérés alap
ján készülő nagy méretarányú térképezéshez; 
topográfiai vetület 1:200 000 méretarányig te r
jedő kisméretarányú; a geográfiai (földrajzi) 
vétületeken az ennél mégkisebb méretarányú 
térképekhez használatosak.)

Iparágunkban használatos 1:25 000, 1:50 000 
-es katonai térképlapokon (régebbi kiadású) ta
lálkozunk az úgynevezett katonai sztereografi
kus rendszerrel. A honvédség a koordináta rend
szer kezdőpontját nyugatra és délre 500 km-rel 
eltolta.
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3. Henger vetületi rendszerek

A vetületeket csoportosíthatjuk a képfelület 
elhelyezése szerint:

a) normális
b) tranzverzális
c) ferdetengelyű 

vetületek.
Normális vetületről akkor beszélünk, ha a 

vetítési fősugár (a gömb központján átmenő egy 
kiválasztott egyenes, melyen fekszik a vetítési 
központ is) egybeesik a forgástengellyel, ha pe
dig az egyenlítő síkjában fekszik tranzverzális, 
egyéb helyzetben pedig ferdetengelyű vetületről.

A hengervetületek jellemzője, hogy nor
mális elhelyezés mellett az egyenlítő és a paral
lel körök képe egymással párhuzamos egvene- 
sek. Valódi hengervetületeknél a meridiánok 
képe egybe esik a henger alkotóival és a henger
felület síkba fejtése után egymással párhuzamos 
az egyenlítő képére merőleges egyenesek.

Normális elhelyezésű érintő henger vetület- 
nél az egyenlítő mentén történik az érintés.

A koordináta rendszer Y tengelye a képfe
lületen az egyenlítő egyenesként jelentkező ké
pe. Az egyenlítőn kiválasztott kezdőpont képe a 
síkkoordináta rendszer kezdőpontja és az ezen 
a ponton átmenő meridián egyenesként jelent
kező képe a koordinátarendszer X tengelye.

Ha a henger a gömböt nem az egyenlítőn, 
hanem egy tetszőleges gömbi kör mentén érinti 
ferdetengelyű hengervetületről beszélünk és az 
érintési kört segédegyenlítőnek, ezzel párhuza
mos legnagyobb gömbi köröket segéd paralel 
köröknek, ezekre merőleges legnagyobb gömbi 
köröket segédmeridiánoknak tekintjük. Ezekre 
ugyan azok érvényesek, mint amit az egyenlí
tőre, paralel körökre és meridiánokra leírtam.

Magyarországon három ferde tengelyű szög
tartó hengervetület van, mivel a vetületek az Y 
tengelytől 90 km-re elérik a megengedhető 
1/10 000 értékű hossztorzulást. Mindhárom a 
Gellérthegy felsőrendű pont meridiánjára merő
leges egy-egy legnagyobb gömbi kör mentén 
érinti a magyarországi Gauss gömböt és X ten
gelyük a Gellérthegy-i ponton átmenő meridián 
egyenesként jelentkező képe. Az X tengely po
zitív ága délnek mutat.

Magyarországon tehát Henger Északi, Hen
ger Középső, Henger Déli Rendszer (HÉR, 
HKR, HDR) van.

4. Gauss—Krüger vetületi rendszer

A Gauss—Krüger vetület, tranzverzális el
helyezésű érintőleges (a henger tengelye az 
egyenlítő síkjában van), szögtartó hengervetü
let.

Ez a vetület nemzetközinek tekinthető, 
míg az előző pontban tárgyaltak csak helyi rend
szereknek felelnek meg.

A nemzetközi sávbeosztás 2° vagy 3°-os, il
letve kis méretarányú térképek szerkesztésénél 
6°-os, vagyis az ellipszoidot a fenti szögeket be
záró meridiánokkal szferoidikus két szögekre 
azaz vetületi sávokra osztják. Egy-egy vetületi

sávhoz a síkon egy-egy koordinátarendszer tar
tozik. A vetületi sáv középmeridiánjának egye
nesként jelentkező képe, a koordináta rendszer 
X tengelye. A koordináta rendszerek kezdőpont
ja az egyenlítőn, illetve annak képén van, tehát 
á koordinátarendszer Y tengelye az egyenlítő 
egyenesként jelentkező képe. A sávokat a síkon 
a szferoidikus kétszögek szegélymeridiánjainak 
konform képei határolják.

Magyarországon a 3°, illetve 2° beosztás 
esetén négy, a 6°-os esetén két sávra van szük
ség és egyik esetben sem ábrázolható az ország 
területe egy koordinátarendszerben. Az 1/10 000 
hossztorzulást figyelembevéve 2,4°-os sávszé
lesség lenne megengedhető.

A nemzetközi megállapodások értelmében 
az új felmérések eredményeit a Gauss—Krüger 
vetületi rendszerben ábrázolják hazánkban.

5. Vetületnélküli rendszer

Magyarországon néhány területen az orszá
gos alappontok vetületnélküli rendszerben 
adottak, vagy esetleg a terület felmérése is eb
ben történt.

A vetületnélküli rendszernek semmi vetü
leti törvényszerűsége nincs, vetületi egyenletek
kel nem fejezhető ki.

Az ábrázolást egyszerűen úgy végezték, 
hogy a gömbi hosszakat síkhosszaknak tekin
tették és a síkidomokat ezekkel a gömbi hosz- 
szakkal állították elő. Koordinátarendszere a 
Magyarországi Sztereografikus Vetület koordi
nátarendszerével egyezik meg.

Kis környezetben megközelítően területtar
tó. Ritkán fordul elő most már a gyakorlatban 
és átszámítással feladataink megoldhatók. ~

Befejezésül szabad legyen megjegyezni,
, hogy a felsorolt vetületek jelenleg is használa
tosak, azaz az Országos Alappont Adattárban a 
mérési alappontokat ezen vetületi rendszerek
ben vehetjük ki. Az egyes vetületek között át
számítási módok ismeretesek. Az átszámításhoz 
szükséges segédadatok a Központi Adattárból 
megkaphatok, de közvetlen ott az átszámítást is 
elvégzik.

II. A Geodéziai Csoport iparági feladata és 
távlati fejlesztésének kérdése

A jelenlegi Geodéziai Csoport 1958-ban ala
kult az Országos Vízkutató és Fúró Vállalat 
szervezésében. 1958-ban feladataink közé még 
csak a régi kutak, valamint a vállalat által le
mélyítésre került új artézi,kutak magasság mé
rési munkája tartozott. 1959. évtől feladatainkat 
két nagy csoportra oszthatjuk:

1. a távlati jellegű bányászati fúrások be
mérése és kitűzése,

2. artézi kutak szintezése.
Mindenekelőtt a csoport szervezésére, szer

vezeti felépítésére kívánok rámutatni. A cso
port élén egy geodéta mérnök, a csoportvezető 
áll. Közvetlen helyettese, egyben az ellenőrző 
csoport vezetője ugyancsak mérnök, majd be-
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mérő alcsoportok és szintező alcsoportok követ
keznek. Csoportonként 3, illetve 2 fővel (1. ábra)

A szervezeti felépítés után a csoport létszá
mának alkulását vizsgáljuk. 1959-ben 10 fő,
1960- ban 10,3, 1961-ben 15, 1962-ben 14 fő. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy az éves átlagos 
számok mögött rendkívüli létszámingadozás hú
zódik meg és a létszámátlag gyakran éves vi
szonyában a 3—30 főig történt változást is ma
gába foglalja. Ez a probléma évről-évre ko
moly nehézséget jelentett munkánkban.

A létszám ismertetése után a terv és telje
sítmény alakulására térek át (2. ábra).

Külön ki kell emelni, hogy a teljesítmény 
forint összegei mögött tulajdonképpen milyen 
munkafeladatok elvégzése történt meg, vagyis 
a bemérés, kitűzés és szintezések darabszáma az 
elmúlt években, hogv alakult (2. ábra).

1962. évben a vállalat geodéziai csoportja a 
saját új kútjain kívül idegen vállalatok új kút- 
jainak szintezését is végezte. Ennek következ
ményeként az új kutak szintezése ugrásszerűen 
nő, ugyanakkor a régi kutak szintezését 1962- 
ben befejezzük.

A grafikonban nem szereplő munkák közül 
említést érdemelnek az azonosítási munkák (X 
—Y adatmeghatározás: térkép és terep beazono
sításából, mérőszalag használatával, grafikusan, 
tehát kikapcsolva a teodolit és mérőműszeres el
járások alkalmazását).

1960-ban 186 db koordináta átszámítási 
munka (bánya helyirendszerekből országos ve
tületi rendszerbe való átszámítás), 1959-ben 485 
db, 1960-ban 18 db.

Alappontok fakaróval való állandósítása
1961- ben 200 darab.

Ugyancsak különleges feladataink közé tar
toznak a vállalati telephelyek felmérése, kisajá
títási munkák elvégzése, szintvonalas térkép 
szerkesztése szükséges földmunkák mennyiségé
nek megállapítása céljából.

Továbbá belső adattár, térképtár megte
remtése, a mérési jegyzőkönyvek rendezése, tér
kép rajzolási és nagyítási munkák elvégzése.

Az Országos Vízkutató és Fúró Vállalat Ge
odéziai Csoportja a vállalati kútszintezések és a 
vállalati különleges feladatokon kívül külső vál
lalatoknak is végez geodéziai munkákat. Meg
bízóink és az azoknak végzett munkák kimuta
tása az alábbi:

1. Országos Földtani Főigazgatóság megbí
zása és megrendelése alapján régi — de az ál
lamosított Mélyfúró Vállalatok által készített — 
kutak visszamenőleges szintezése.

2. Mecseki Földtani Kutató Fúró Vállalat 
által lemélyített távlati fúrások bemérése (X—Y 
—Z koordináta meghatározás) és kitűzése.

3. Dunántúli Földtani Kutató Fúró Vállalat 
által lemélyített távlati fúrások bemérése (X—Y 
Z koordináta meghatározás) és kitűzése.

4. Északmagyarországi Földtani Kutató Fú
ró Vállalat által lemélyített távlati fúrások be
mérése (X—Y—Z koordináta meghatározás) és 
kitűzése.

5. Szénbányászati Földkotró Vállalat (Kül
színi Szénbánya Vállalat) üzemi fúrásainak ki

tűzése és bemérése a visontai, bükkábrányi és 
toronyi fás barnakőszén kutatási területeken.

6. Mádi Ásványbánya Vállalat üzemi fúrá
sainak bemérése (X—Y—Z) a „Szerencsi öböl” 
kutatási területen.

7. A Hidasi Szénbányák V. részére régi fú
rások ellenőrző bemérése, újabbak kitűzése és 
bemérése (X—Y—Z).

8. Kisebb vegyes megrendelések bemérési 
munkákra, vagy esetleg speciális geodéziai fel
adatokra.

a) Országos Földtani Főigazgatóságtól
b) Tokaji Kőbánya Vállalattól
c) Kőolajipari Tröszttől
d) Nagymaros Községi Tanács VB-tól
e) Dorogi Szénbányászati Tröszttől
f) Pilisi Szénbánya Vállalattól

9. Hévíz fúrások bemérése (X—Y—Z meg
határozás) a beruházó költségére, illetve meg
rendelése alapján.

10, Idegen vállalatok által készített fúrtkutak 
tengerszintfeletti magasságának meghatározása.

Jelenleg 15—20 vállalat ad megrendelést az 
általuk kivitelezett kutak szintezésére. A meg
rendelő vállalatok száma 1962. év végéig 60—80 
számra emelkedhet az OVF—OFF 341960. sz. 
rendelete alapján.

Ha már most az egyes kivitelező vállalatok
nál végzett és a felsorolt számokban nem sze
replő munkákról beszélünk, ki kell emelni a 
Mecseki Földtani Kutató Fúró Vállalatnál meg
oldott feladatokat. Ezek voltak:

1. A kutatási tájegységre eső fúrások koor
dinátáinak összegyűjtése.

2. Az összegyűjtött koordináták egységes 
vetületi rendszerbe való átszámítása (6 féle ko
ordináta rendszerből történt az átszámítás HDR- 
be).

3. A be nem mért fúrások elmaradt be
mérési munkáját pótoltuk, amely számszerint 
kb. 80 db fúrás bemérést jelentett.

4. A hidasi kutatási területen a D-i és É-i 
mezőn kb. 50—60 db fúrás bemérés ellenőrző 
mérését hajtottuk végre, ennek eredménye volt, 
hogy több millió forintos felesleges beruházást 
nem kellett eszközölni.

A fentiekkel elérhettük azt, hogy az éven
ként lemélyülő fúrások bemérése zavartalanul 
történhessen a Mecsekben.

A többi Kutató Fúró Vállalatnál is az elmúlt 
időben elvégeztük az új fúrások bemérése mel
lett az elmaradt fúrás bemérési munkákat. En
nek eredményeképpen a fúrási iparágban leg
jobb tudomásom szerint elmaradt fúrás-bemé
résünk nincs.

A teljesítmény forint összege mögött meg
húzódó további munkafeladatok:

a) az azonosítási munkák,
b) vállalati telephelyeink felmérése,
c) kisajátítási munkák elvégzése,
a) szintvonalas térképek szerkesztése, il- 

eltve hossz- és keresztszelvények készítése te
reprendezéssel kapcsolatosan végzendő föld
munkák mennyiségének megállapítása céljából,

e) kataszteri térkép helyesbítés.
Külön említést érdemel a TA-13 típusú
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fúróárbóc behajlásának vizsgálata alátámasztás
kor és a felemelés pillanatában; Ennél a mun
kánál meg kell jegyezni, ho'gy csak kísérleti jel
legű volt, de az eredmények azt mutatják, hogy 
a jövőben komolyabb előkészítéssel és a mérése
ket zavaró körülmények megszüntetésével ilyen 
irányú vizsgálatot tudományos alapon is végre 
lehet hajtani. Ennek a munkának külön érdekes
sége volt, hogy az országban hasonló célú mé
réseket nem igen végeztek, sőt külföldi szakiro
dalmat is keveset lehet találni erre vonatkozóan. 
A Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai 
Kutató Laboratóriumával dr. Tárczy Hornoch 
professzorral felvett kapcsolataink alapján, se
gítségükkel meg van a lehetőség arra, hogy 
amennyiben szükségessé válik iparágon belül 
hasonló feladatok megoldása a jelenlegi kísérleti 
mérés 2 mm-es pontosságát fokozzuk és a tudo
mányos szempontok és követelményeknek meg
felelő 0,1—0,2 mm-es pontosságot is elérjük.

Ha már a pontossági vizsgálatoknál tartunk, 
el kell mondanunk, hogy számlázásunk alapját 
az ÁFTH iránynorma képezi A háromszögelések* 
nél az ötödrendű háromszögelés szabályait 
igyekszünk betartani, habár á jelenlegi műsze
reinkkel az ötödrendű háromszögelés hibahatá
rait túllépjük. Ellenőrző csoportunk feladata az, 
hogy az 50 cm hibahatárt betartsuk, ugyanis je
lenlegi fúrás-beméréseink 6 másodperces mű
szereink mellett 20—50 cm vonalas hibával ter
heltek. Meg kell azonban jegyezni, hogy egyes 
területeken, ahol az álappont hálózatot az el
múlt időben fejlesztették és sűrítették, két füg
getlen háromszögből számított lineáris eltérés 
10 cm körül mozgott több esetben is.

örvendetes jelenség volt iparágon belül, hogy 
a kitűzési munkákat mindtöbb esetben igényel
ték. Mindjobban meghonosodott a szelvényháló- 
ban történő fúrás-telepítés. A vállalatokat dicsé
ri különösen a Torony és Bükkaljai fás barnakő
szén kutatási területen, hogy a berendezések 
zöme a kitűzött fúrási pontokon állt ioi i —2 m 
pontosságon belül.

A korábban felsorolt mérési munkák mel
lett külön említést kívánok tenni adatfeldolgozó 
munkánkról. Elkészítettük és felszerkesztettük a 
csoport tulajdonában levő 280 db 1:25 000 mé
retarányú katonai térképlapokra a kutatási táj
egységekre megválasztott vetületi rendszer ko
ordináta hálózatát. Felszerkesztettük az ÁFTH 
Központi Adattárában található összes három
szögelési alappont helyét, valamint a. községha- 
tárnkat. Minden egyes katonai térképlaphoz kü
lön koordináta jegyzéket állítottunk össze, 
amelyek tartalmazzák a területen található mé
rési alappontokat. A térképlapokon külön meg
jelöltük, melyek azok az alappontok, amelyek 
a mi adattárunkban is megtalálhatók. Így a cso
portnak különösebb nehézséget nem jelent bár
mely kutatási területen egy-egy fúráspont be
mérése, illetve a bemérés előkészítése.

Elkészítettük a csoport által bemért fúrá
sok kataszteri jegyzékét, koordináta jegyzékét, 
könyvbe kötve. A könyv oldalait sorszámoztuk. 
Az egyes oldalakon az alábbiak találhatók meg:

a) a fúrás pontszáma (tervezett és végleges,
községek szerint megadott szám)

b) az egyes fúrások X; Y; Z értékei (esetleg 
többféle koord. rendszerben)

c) a vetületi rendszer
d) milyen község területén és mely évben 

történt a fúrás bemérése,
e) a fúrás helyszínrajzi leírása és jellege 

(térképező, távlati vagy üzemi fúrás)
f) a mérési és számítási jegyzőkönyvek év

száma, sorszáma törve a nyilvántartási számmal.
1961. évvel bezárólag kb. 1400 fúrásról ké

szült ilyen kimutatás, mélyet a terv év bezártá- 
val a jövőben is folyamatosan végzünk.

Ezzel a nyilvántartási módszerrel elértük, 
hogy szükség esetén fél perc alatt a kérdezett 
fúrásra vonatkozó összes adatról (mérési jegy
zőkönyvekről stb.) felvilágosítást tudunk adni.

A csoport munkájának ismertetése után, 
Összefoglalásul még annyit szeretnék elmondani, 
hogy az eddigi eremények — az alappontok, tér
képek rendszerezése, munkaközben szerzett ko
moly tapasztalat — biztosíték arra, hogy vi
szonylag játszi könnyedséggel a Geodéziai Cso
port az iparágban felmerülő geodéziai kérdé
seket megoldja és a fő nehézség csak a létszám 
megállapításában mutatkozhat. Ha a végzendő 
munkához megfelelő létszámot kapunk minden 
feladat megoldható gyorsan és pontosan.

A csoport létszámkérdésénél tartva meg 
kell állapítani, hogy nagy hiba volt évekig az, 
hogy nem volt előre megtervezve a csoport táv
lati feladata. Milyen igényt támaszt az iparág a 
geodéziával szemben? Csak a távlati fúrások ki
tűzése, bemérése? Vagy a vállalatok által lemé
lyítésre kerülő Ö3»zes fúrás bemérése? (Értve 
alatta a bányaüzemi fúrásokat is.) Van-e más 
kérdés, amelynek megoldása a csoport feladat
körébe utalható, illetve oda kell sorolni? Általá
nosságban sok szó hangzott el, hogy a geodéziá
nak rendkívül sok, széles feladata van az ipar
ágban. Évek óta viszont nem sikerült kihámoz
nom, hogy mit kell a sokrétű feladat alatt érteni. 
Több javaslatot tettem már feladatunk bővíté
sére, de ezidáig nem tisztázódtak: van-e kitű
zésen, bemérésen kívül más tervezni való, a geo
déziai csoport feladatába sorolható munka, vagy 
pedig csak á fúrások kitűzésére, bemérésére szá
míthatunk.

Javasoltam: egységes nyilvántartást meg
szervezni a vállalatokon belül, amely a saját 
adataikat tartalmzaná. Az 1:25 000 méretarányú 
térképlapokra a tájegységen megválasztott vetü
leti rendszerben a koordináta hálózat felszer
kesztését (ezáltal a kutatási tervtérképek koor
dinátarendszer kérdése megoldódna), község
határok felszerkesztését hasonlóan a nálunk már 
bevezetett rendszerhez. Javasoltam közreműkö
dést a kutatási tervtérképek készítésében, eset
leg újabb felmérések alapján készülő térképek 
beszerzésében. Ezek mind felvetett gondolatok. 
Gyakorlati megoldásuknak problémáját és szük
ségességét a jelenlevő vállalatok főgeológusai, 
geológusai tudják, illetve érzik.
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Árra kérem a jelenlevőket, fejtsék ki 
lehetőség alkalmával, hogy a jelenlegi központi
lag megszervezett csoport felé van-e ilyen, vagy 
ehhez hasonló igény, vagy pedig a fúrások ki
tűzése, bemérése ,illetve az artézi kutak szinte
zése felöleli az iparág geodéziai vonatkozású 
igényét. Amennyiben van reálisan elképzelhető, 
illetve megvalósítható feladat, a csoport munká
ját kiterjesztjük azokra is, hiszen az lenne a cé
lom, hogy évek eltelte után végre leszögezhes
sük, mi is az, amit az iparág — a távlatban vizs
gálva a kérdést — a meglevő geodéziai csoport
tól elvár, amivel maximálisan biztosítani fogja 
szakembereink geodéziai vonatkozású igényé
nek kielégítését.

A csoport távlati fejlesztését és létszámá
nak kialakítását ennek megfelelően tudnám üte
mezni, hisz az mint a beszámolóból is kitűnt, év- 
ről-évre felmerült újabb és újabb igény, aminek 
az eredménye az évközi kapkodás, létszám és Ft 
hiány volt. A vállalatok segítségével az előbbi
ekben vázolt kérdésekben, ha megfelelő választ 
kapunk geológusainktól, lemérhető, hogy mun
kafeladataink összesítésével komoly megalapo
zott terveket készíthetünk és ilyen irányú kér
dések nem zavarják munkánkat (munkaigény 
megnövekedése: 6 főtől 32 főig való létszámin
gadozást jelentett, vagy újabb hitelkeret igény 
benyújtást). Nem kívánom bővebben kihangsú
lyozni, hogy milyen zavarok keltkezhetnek ott, 
ahol a meglevő 10 fő mellé újonnan és egyszer
re újabb 20 főt kell beállítani, betanítani és ma

«

gát az embereket megszerezni ilyen n§igy lét
számban, munkáikat ellenőrizni és adminiszt
rálni, holott egész évben tartott kiegyensúlyo
zott létszám mellett nem került volna sor ezekre 
a kérdésekre.

A jövő esztendőt illetően meg kell jegyezni, 
hogy az új kutak szintezésének száma — az ide
gen vállalatok munkái miatt — nagymértékben 
meg fog nőni. Egyrészt az új kutak szintezése 
miatt, másrészt pedig a fás barnakőszén kutatá
si területeken lemélyítésre kerülő sűrítő fúrások 
kitűzési és bemérési munkáinak növekedése mi
att kb. 2 000 000 forintra emelkedik tervünk, te
hát bizonyos mértékig szükségessé válik a cso
port ideihez való fejlesztése.

Kérem a jelenlevőket, hogy a geodéziai cso
port távlati munkatervével kapcsolatosan felvá
zolt szempontok szerint — amennyiben arra 
most mód nyílik — szóljon hozzá, vagy pedig 
valamilyen más formában a vállalatok továb
bítsák igényüket.

Javasolom a főgeológus elvtársak bevoná
sával az OFF-en egy értekezlet összehívását, 
amelyen a geodéziára vonatkozó munkatervet 
dolgoznánk ki. Ezzel a javaslatommal egyben
csatlakozni kívánok a miskolci vállalat főgeoló
gusának beszámolójában elhangzott javaslatá
hoz.

Remélem, és bízok abban, hogy a jelenlevők 
megértik számunkra és számukra is fontos kér
dések jelentőségét; irányt szabnak a csoport jö
vőbeni munkájával kapcsolatosan.
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