
Közlemény

Közleviény

A 61971. sz. KFH elnöki u tasítás szabályozza a 
földtani, geofizikai szakértők működését.
Az utasítás egyöntetű alkalm azása szem pontjá
ból az egyes szakértői engedélyek az alábbi 
tevékenységre terjednek  ki.

FÖLDTAN
Az általános földtan tém akörére szerzett 

szakértői jogosultság felhatalm az:

1. üledékföldtani, őslénytani, rétegtani vizsgá
latokra és értékelésekre;

2. ásványtani, kőzettani, geokémiai vizsgála
tokra és értékelésekre;

3. tektonikai felvételekre és értékelésekre;
4. földtani térképezésre és térképszerkesztésre, 

az ezekhez szükséges felszíni feltárások és 
m élyfúrások anyagvizsgálatára, vélem énye
zésére, összefoglaló értékelésére;

5. képződményenként!, előfordulásonként! vagy 
regionális földtani tanulm ányok és jelenté
sek készítésére és véleményezésére;

6. ásványi nyersanyaglelőhelyek (szilárd, szén- 
hidrogén, felszín a la tti vizek) földtani viszo
nyainak elemzésére, szintézisére;

7. agrogeológiai, term észet- és környezetvédel
mi földtani feladatok megoldására.

A „földtan” szakértői megbízás kiadására 
a 6/1971. sz. KFH utasításban foglaltak az 
irányadók.

GEOFIZIKA

A geofizikai szakértői tevékenység k ite r
jed:

1. egyes geofizikai (felszíni, illetve mélyfúrási) 
m érések tervezésére, a m érések végrehajtá
sára, feldolgozására és földtani-geofizikai 
elemzésére és értékelésére;

2. komplex — több földtani-geofizikai ku ta
tási m ódszert alkalmazó — kutatások te r
vezésére, kutatási tervek b írá latára  és végre
hajtására, földtani-geofizikai elemzésére és 
értékelésére;

3. egyes geofizikai m űszerek kutatási, fejlesz
tési, építési, illetve szerviz kérdéseinek vizs
gálatára, egyes geofizikai m űszerek szerviz 
kérdéseinek megoldására;

4. a  geofizikai feladatok végrehajtásának m ű
szaki ellenőrzésére.

A geofizikai szakértői megbízás kiadására 
a  6/1971. sz. KFH utasításban foglaltak az 
irányadók.

SZILÁRD  Á S V Á N Y I N Y E R SA N YA G O K  
FÖ LDTANA

A szilárd ásványi nyersanyagok földtana 
keretében folyó szakértői tevékenység kiterjed:
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1. egy-egy ásványi nyersanyag, vagy lelőhely, 
illetve terü leten  az ásványi nyersanyag ku
tatására  vonatkozó földtani adottságok jel
lemzésére, értékelésére és bírálatára;

2. a földtani kutatás koncepciójára vonatkozó 
állásfoglalásokra, földtani kutatási tervek 
készítésére és bírálatára, a kutatás műszaki 
lebonyolítására vonatkozó állásfoglalásokra;

3. a  földtani kutatás során k ife jte tt műszaki 
ellenőri tevékenységre;

4. a földtani kutatási tevékenységnek és az 
eredm ényeknek jelentés form ájában történő 
összeállítására, az ásványvagyon mennyiségi 
és minőségi számbavételére, illetve ezen je
lentések értékelésére és bírálatára;

5. a  bányászat során felm erülő földtani-víz
földtani term észetű problém ák megoldásában 
való közrem űködésre és a  megoldási lehető
ségek földtani elemzésére;

6. az ásványi nyersanyagok és lelőhelyek ku
tatásának, term elésének gazdaságosságával 
kapcsolatos elemző és értékelő tevékenysé
gére, az ásványi nyersanyagok számbavételi 
és m űrevalósági kondícióinak m egállapítá
sára és b írálatára.

„A szilárd ásványi nyersanyagok földtana” 
szakértői megbízás k iadására a 6/1971. sz. KFH 
utasításban foglaltak az irányadók.

ÉPlTÉSFÖ LD TAN ÉS VÍZFÖ LDTAN

Az építésföldtan és vízföldtan szakértői te 
vékenység k iterjed :

1. településtervezés, településfejlesztés, város- 
rendezés alapadataként, beépítési javasla
toknál, új lakótelepek, üzemek, ipari vagy 
egyéb telephelyek földtani szempontból op
tim ális helykijelölésére;

2. út-, vasút- és vízépítési tervezések építés- 
földtani feladataira;

3. a  magas- és m élyépítés körébe eső nagybe
ruházások és felújítások műszaki és nép- 
gazdasági tervezésével kapcsolatos földtani 
helyzetkép kidolgozására;

4. javaslat készítésére a  term észeti környezet
től közvetlenül függő létesítm ények kiviteli 
m ódjára;

5. a  talajm echanika földtani megalapozására;
6. a  felszín a la tti vizek beszerzésével kapcsola

tos földtani és vízföldtani adottságok is
m ertetésére, jellemzésére;

7. a  különböző részletességgel m egkutatott fel
szín a la tti vízkészletek földtani környezeté
nek jellem zésére, a vízkészletek minőségével 
kapcsolatos információkra.

Az építésföldtani szakértői tevékenység ön
álló talajm echanikai szakvéleményezésre nem 
jogosít. E rre az ÉVM ad ki szakértői megbízást.



Ugyancsak nem  jogosít az építésföldtani és 
vízföldtani szakértői megbízás vízbeszerzés te r
vezésére.

Egyéb vonatkozásban „az építésföldtan és 
vízföldtan” szakértői megbízás kiadására a 
6/1971. sz. KFH utasításban foglaltak az irány
adók.

SZÉNHIDROGÉN  
ÉS M ÉLYSÉG I VÍZFÖ LDTAN

A szénhidrogén földtani és mélységi víz
földtani szakértői tevékenység kiterjed:

1. szénhidrogén kutatási tervek készítésére és 
bírálatára;

2. szénhidrogén kutatási földtani jelentések 
készítésére és b írálatára;

3. a szénhidrogén vagyonnal és a  szénhidrogén 
kiterm elésével kapcsolatos vízvagyonra vo
natkozó számítások készítésére és b írálatára;

4. a lem űvelési tervekkel, az alkalm azott és 
javasolható eljárásokkal, továbbá a  másod
lagos m űveléssel kapcsolatos földtani anya
gok készítésére és b írálatára;

5. a szénhidrogén-kutató és -feltáró fúrások 
m űszaki ellenőrzésére;

6. olyan állásfoglalásra, hogy adott terü leten  
mélységi hideg-, term ál- vagy ásványvíz
ku tatásra  és fakasztásra a földtani adottsá
gok megvannak-e?

7. a különböző részletességgel m egkutatott fel
szín alatti vízvagyon földtani környezetének 
jellemzésére, a vízvagyon minőségével kap
csolatos információkra;

8. olyan földtani szakvélem ények és kutatási 
tervek  készítésére és bírálatára, m elyek a 
vízbeszerzési lehetőséget tárgyalják;

9. vízkutató fúrások földtani m űszaki ellenőr
zésére.

A szénhidrogén és mélységi vízföldtani 
szakértői jogosultság ivó-, fürdő-, ipari-, mező- 
gazdasági vízellátásnál a  vízbeszerzés tervezé
sére nem  jogosít.

Egyéb vonatkozásban a  „szénhidrogén és 
mélységi vízföldtan” szakértői megbízás kiadá
sára  a 6/1971. sz. KFH utasításban foglaltak az 
irányadók.

GAZDASÁG FÖ LD TAN

A  gazdaságföldtan keretében folyó szak
értői tevékenység kiterjed:

1. egyes hazai ásványi nyersanyagok vagy 
nyersanyagcsoport külföldi értékesítési lehe
tőségeinek tanulm ány form ájában történő 
kim utatására;

2. az ásványi nyersanyag-szükséglet jövőbeni 
alakulását elemző tanulm ányok készítésére;

3. hazai ásványi nyersanyag-szükségletek jobb 
kielégítését szolgáló információs tanulm á
nyok készítésére;

4. tájékoztató anyagok összeállítására egyes te
rü letek  ásványi nyersanyag-helyzetéről;

5. külföldi lelőhelyek kutatására és bányásza
tá ra  vonatkozó javaslatok készítésére.

A gazdaságföldtani szakértői megbízás k i
adására a  6/1971. sz. KFH utasításban foglaltak 
az irányadók.

Budapest, 1973. augusztus 16.

Lukács Jenő  s. k. 
Igazgatási és Közgazdasági 

főosztályvezető
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