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A T erületi (megyei) F öldtani Szolgálatok
létrehozásának alapvető indoka a m egyei szintű
földtani hatósági feladatok, — az erősen decent
ralizált helyi jellegű, de gyakran nem csak helyi
jelentőségű építésföldtani, agrogeológiai, víz
földtani, környezet- és term észetvédelm i földtani
tevékenység
irányításának
m egoldatlansága
volt. A T erületi (megyei) Földtani Szolgálatok
felállításának indokoltságát a Központi Földtani
H ivatal elnökének tanácsadó testü le ték é n t m ű
ködő Földtani Tanács 1969-ben v ita tta meg, ill.
fogadta el. Ez időponttól kezdődött m eg a Ma
gyar Állam i Földtani Intézet keretében a T erü
leti (megyei) F öldtani Szolgálatok egész ország
terü letét lefedő rendszerének létrehozása. A
Szolgálatok alapvető felad atait a K özponti Föld
tani H ivatal Elnökének u tasítása a következők
ben szabta m eg:
1. Felm érő, n y ilvántartó, inform áló feladatkör.
1.1. Ipari, geológiai szervezetek által nyilván
nem ta rto tt hasznosítható ásványos
anyagok lelőhelyeinek, m űrevaló és föld
tan i készleteinek, prognózisainak és a
velük kapcsolatos földtani kutatások
nyilvántartása.
1.2. A felszínalatti vízkészletek felm érése és
és nyilvántartása. V ízföldtani kutatások
nyilvántartása.
1.3. M érnökgeológiai helyzetképek szerkesz
tése, fejlesztési terv ek és m érnökgeoló
giai vizsgálatok nyilvántartása.
1.4. Agrogeológiai helyzetképek szerkesztése,
fejlesztési terv ek és agrogeológiai vizsgá
latok nyilvántartása.
2. Javaslattevő és vélem ényező feladatkör.
A terü leti fejlesztési tervek, beruházási te r
vek, vízfeltárási tervek, területrendezési te r
vek, csatornázási tervek, ú t- és vasútépítési
tervek stb. vélem ényezése, illetve a fennálló
problém ák és szükségletek m egoldására ja 
vaslatok kidolgozása.
3. O peratív feladatok.
Felettes szervek, p á rt- és tanácsi szervek,
intézm ények és vállalatok felkérésére, ill.
m egbízása alapján:
3.1. szakvélem ények készítése,
3.2. koordinációs tevékenység ellátása,
3.3. földtani jellegű m unkálatok irányítása
és ellenőrzése.
4. A B ányatörvény végrehajtásával kapcsolatos
feladatok átru h ázo tt hatáskörben:
4.1. m egkutatottsági nyilatkozatok kiadása,
4.2. bányanyitások és -felhagyások engedé
lyezésével kapcsolatos állásfoglalás,
4.3. ásványvagyon-védelem m el kapcsolatos
feladatok ellátása,

4.4. földtani term észetvédelm i feladatok el
látása,
4.5. term észeti katasztrófák megelőzésének,
károk elhárításának szervezése.
1973. ja n u á r 1-ig a következő Szolgálatok
kezdték m eg m űködésüket:
— Észak-m agyarországi T erületi (megyei) Föld
tani Szolgálat. M űködési terü lete: Nógrád,
Heves, Borsod-A baúj-Zem plén megyék.
— K özép-dunántúli T erületi (megyei) Földtani
Szolgálat. M űködési terü lete: Komárom,
Veszprém , F ejér megyék.
— D él-dunántúli T erületi (megyei) Földtani
Szolgálat. M űködési terü lete: Baranya, Tol
na, Somogy m egyék.
— D él-alföldi T erületi (megyei) Földtani Szol
gálat. M űködési terü lete: Bács-Kiskun,
Csongrád, Békés m egyék.
— K elet-m agyarországi T erületi (megyei) Föld
tani Szolgálat. M űködési terü lete: Szolnok,
H ajdú-B ihar, Szabolcs-Szatm ár megyék.
A Szolgálatok m űködtetése nagyobbrészt
költségvetési hitelkeretből történik, tevékeny
ségük kisebbrészt ku tatási alapból kapott m eg
rendelésekből finanszírozódik. Az egyéb forrá
sokból szárm azó m egrendelésekre végzett tevé
kenység jelenleg m unkájuk elenyésző töredékét
képezi.
Az alapítólevélben m egszabott részfelada
tok végrehajtása iránti igény az egyes Szolgála
tok terü leté n eltérő m ódon jelentkezett.
A D él-dunántúli T erületi (megyei) Földtani
Szolgálat terü lete in a dom b- és hegyvidéki ag
rogeológiai m unka szükségessége a talaj javítási,
fejlesztési tervek és vizsgálatok nyilv án tartásá
nak m egszervezésére, helyzetképek szerkeszté
sére ösztönzött elsősorban. Pécs város vízellá
tási, m érnökgeológiai, hulladékelhelyezési-tárolási problém áinak m egoldatlansága vízföldtani,
m érnökgeológiai, környezetvédelm i helyzetké
pek, javaslatok kidolgozására ösztönöztek. A
Szolgálat a problém ák feloldására irányuló
m unkában is részt vállalt (operatív tevékeny
ség).
Az Észak-m agyarországi T erületi (megyei)
Földtani Szolgálat terü leté n elsősorban a tan á
csi és term előszövetkezeti építőanyagipari bá
nyák gazdaságos m űködtetéséhez szükséges
földtani feladatok ellátása jelentkezett fő
igényként. Jelentős tevékenységet fe jte tt ki a
Szolgálat a földtani term észetvédelem és kör
nyezetvédelem területén. 1973. év végére elké
szíti az országos jelentőségű term észetvédelm i
objektum ként szám ontartott „Ipolytam óci te r
m észetvédelm i te rü le t” 10 000-es részletességű
földtani térképét. Részt vesz a Miskolc környé-
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a szolgálat szervezés alatt

ki vízfolyások, források környezet- és tájv éd el
m i szem pontokat is figyelem be vevő hasznosí
tási terveinek kidolgozásában, bírálatában. Köz
rem űködött Eger város m érnökgeológiai té rképsorozatának elkészítésében. E llátja Eger
város pincekataszterének n y ilv án tartási m unká
lata it és a pincék állapotváltozási figyelőszol
gálatát. F eladata Salgótarján m érnökgeológiai
térképének elkészítése.
A K özép-dunántúli T erületi (megyei) Föld
tani Szolgálat ellátta Veszprém vízellátásával
kapcsolatos kutatótevékenység földtani felada
tainak összefogását, irányítását, részt v e tt a
Veszprém m egyei házgyár alapanyagkérdései
nek m egoldásában. Fontos felad ata a B alatonfelvidék, ill. Balaton északi p a rt vízföldtani
kérdéseinek m egoldása.
A D él-alföldi és a legfiatalabb K elet-m a
gyarországi T erületi (megyei) Földtani Szolgála
tok terü leté n az agrogeológiai és városaink m ér
nökgeológiai problém ái jelentkeznek speciális
feladatként.
V alam ennyi m űködő T erületi (megyei)
Földtani Szolgálat terü leté n kibontakozott a
tanácsi és term előszövetkezeti kezelésben levő
bányák m egkutatottsági, készletm egbízhatósági,
készletellátottsági helyzetének felm érésére irá 
nyuló tevékenység és a m egbízható készletek
kel m egalapozott bányászathoz szükséges k u 
tatótevékenység szákirányítása. A T erületi (me
gyei) Földtani Szolgálatok M. Áll. Földtani
intézet osztályvezetőiként m űködő vezetői az
évi 5000 tonna, vagy 10 000 köbm éter term e
lést el nem érő bányák esetében átru h ázo tt h a
táskörben ásványvagyon-védelm i feladatokat is
ellátnak. M inden m űködő T erületi (megyei)
Földtani Szolgálat jelentős m unkát fe jte tt ki a
területfejlesztési, városfejlesztési, -rendezési
tervek földtani bírálatával.
A T erületi (megyei) Földtani Szolgálatok
részt vesznek az ország felszínm ozgásos terü le 
teinek kataszteri felm érésében.
A T erületi (megyei) Földtani Szolgálatok
eddigi tevékenysége, a m unkájuk irá n t m eg
nyilvánuló országos érdeklődés, a m egyei, vá
rosi s egyéb közigazgatási szervek részéről je 
lentkező elism erés és segítőkészség a T erületi
(megyei) Földtani Szolgálatok m unkájának
szükségességét igazolják. A m á r kibontakozott,
vagy m egkezdett tevékenység folytatása m ellett
legfontosabb időszerű feladataik a következők:
A földtani ism eretek sokoldalú helyi hasz
nosításának hatékony előm ozdítása, a földtani
inform áció napjainkban kialakuló rendszeré
ben, m unkájában történő ak tív részvétel, s en
nek kapcsán a m egyei közigazgatási rend által
m egkívánt földtani inform ációs tevékenység
ellátása.
A környezetvédelem időszerű földtani fel
adatainak felm érése, jelzése, a feladatok m eg
oldásában. történő részvétel.

A földtani term észetvédelm i feladatok ellá
tásának m egszervezése, kibontakoztatása, m a
radéktalan m egoldása.
Д-р Й. Конда

О ФУНКЦИЯХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
(ОБЛАСТНЫХ) ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
СЛУЖБ И ОБ ИХ АКТУАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЯХ
Резюме
В водной части работы освещаются причины и об
стоятельства создания Региональных геологиче
ских служб, образующих систему, которая в своей
совокупности должна охватить всю территорию
ВНР. Излагаются их основные функции, одобрен
ные Геологическим Советом в 1969 г. и оформлен
ные приказом председателя Центрального геоло
гического управления ВНР. Это — задачи, пред
усматривающие обширную гамму весьма разно
образных работ начиная с прогнозов и учета не
регистрируемых отраслевыми промышленными
организациями запасов полезных ископаемых и
соответствующей охраны недр; включая работы
по оценке местных гидрогеологических, инженерно
геологических и агрогеологических условий, а
также задачи, предназначенные для покрытия мест
ных запросов; и кончая кругом заданий, состоя
щих в разработке предложений по поводу местных
проектов и составлении соответствующих экспер
тиз на заказ.
В дальнейшем подводятся иготи работ пяти Регио
нальных геологических служб (Северно-Венгерской,
охватывающей комитаты Ноград, Хевеш, БоршодАбауй-Земплен; Средне-Задунайской — Комаром,
Веспрем, Фейер; Южно-Задунайской — Баранья,
Толна, Шомодь; Южно-Алфёльдекой — Бач-Кишкун, Чонград, Бекеш; Восточно-Венгерской — Солнок, Хайду-Бихар, Саболч-Сатмар), начавших свою
деятельность до 1 января 1973 г. При этом автор
указывает на то, что расхождения в важнейших за
даниях отдельных региональных геологических
служб обусловлены различиями их по геологиче
скому строению, а также по географическим и эко
номическим условиям соответствующих террито
рий.
В заключение приводятся важнейшие актуальные
задачи, стоящие перед Региональными геологиче
скими службами. При этом подчеркивается необ
ходимость удовлетворения потребностями отдель
ных административных областей (комитатов) в от
ношении геологической информации; формулиров
ки заданий в области охраны природной среды и
участие в решении таких задач; а также и необхо
димость организации охраны местных геологиче
ских памятников и заповедников.

