
DR.  A L F Ö L D I  L Á S Z L Ó

A társadalmi mozgás túlnyom órészt a Föld 
közvetlen felszínén, vagy a litoszférának a föld
tan i történések által legjobban igénybe vett leg
külső burkán folyik. Amikor az ősember be
költözött a barlangba és m egnyitotta kezdetle
ges tűzkőbányáit, ezzel egyúttal m egtette az 
első lépéseket a felszín alá való hatolás és az 
ásványinyersanyag-term elés útj án.

Az emberi környezet egyik legfontosabb té 
nyezője a litoszféra. A társadalom  fejlődésének 
kezdetén mégis a biológiai környezet szerepe 
dominált, m ert csak a bioszféra közvetítésével 
észlelte a litoszférát, vagy inkább a bioszféra 
elrejtette a bioszféra szerepét. Egy-egy földren
gés, vagy tűzhányókitörés, szökőár, vagy föld
csuszamlás a litoszféra jelenségeire terelhette 
volna a figyelmet, de a  ritkán lakott földgolyón 
ezek a jelenségek túlságosan is isteninek tűntek.

A társadalom  gazdasági-technikai fejlődése 
során egyre jobban, egyre mélyebben avatko
zik be a környezetének viszonyaiba és egyre fi
gyelemre méltóbb változásokat okoz a litoszfé
ra felszínében. Utakat, csatornákat, házakat 
épít, pincéket,, alagutakat váj, nyersanyagként 
felhasználható kőzeteket term el ki.

A geológia foglalkozik ugyan a Föld egészé
vel, a Föld belső felépítésével és fejlődésével, 
legfontosabb alapvető feladata azonban a litosz
féra jelenségeinek, összetételének és fejlődéstör
ténetének a vizsgálata abból a célból, hogy az 
ismeretek alapján a szükséges ásványi nyers
anyagokat felderítse és az összes földtani isme
rete t az emberi tevékenység szolgálatába állít
sa. Ahhoz tehát, hogy a geológia szerepét és 
feladatát a környezetvédelem  terén  m eghatá
rozhassuk, előbb meg kell vizsgálnunk, hogy az 
ember tevékenysége során, hogyan és milyen 
m értékben avatkozik be a litoszféra állapotába, 
m ert csak ennek ism eretében jelölhetjük ki 
azokat a feladatokat, melyek a környezetvéde
lem területén a m agyar geológiára hárulnak.

Jelen tanulm ánynak nem lehet feladata az, 
hogy az emberi beavatkozás tö rténetét taglalja. 
Elég, ha annyit állapítunk meg, hogy a mai 
helyzet hosszú történelm i fejlődés eredménye.

1. Emberi beavatkozás hatása 
a litoszféra állapotára.

A mai fejlett civilizációval rendelkező társa
dalmak m ár érzékelhető m értékben változáso
kat okoznak a litoszféra állapotában, behatol
nak abba és ezzel m egnyitják a légköri és bio
lógiai hatások előtt, mesterségesen beburkolják, 
elfedik és akadályozzák a felszíni hatóerők é r
vényesülését, kőzettesteket term elnek ki, más 
kőzetanyaggal tömedékelnek, salakhányókat rak
nak, betonoznak, m űtrágyát és vegyszert hasz
nálnak és ezzel m egváltoztatják az anyagi ösz- 
szetételét.
I. díjat nyert pályamű.

1.1 A  litoszféra felszínének megnyitása

A  földművelés elterjedése lényegében már 
beavatkozást jelen tett a litoszféra állapotában, 
m ert a term észetes biológiai fedettség megvál
toztatásával, a talaj feltörésével, módosították a 
talajtakaró alatti kőzetek viszonyait, megválto
zott a csapadékbeszivárgás módja és mértéke, 
a lefolyás, a biokémiai és az egyszerű vegyi 
mállás, de még a fizikai mállás lehetősége^ az 
oxidáció és a redukció m értéke és övei,

A külfejtéses bányászkodás, vagy a csatorna- 
építés látványosan tárja  fel a kőzeteket és okoz 
szemmel látható változásokat állapotukban. A 
pincék, bányavágatok és alagutak okozta válto
zások is szembetűnőek. Furcsa paradoxonként 
azonban az építő tevékenység során okozzuk a 
legnagyobb változásokat. Az alapgödrök kiásá
sa, a tereprendezés, az útépítés során a talaj
takaró és a törmelékes zóna megnyitásával, 
vagy eltávolításával u ta t nyitunk:

— a beszivárgásnak
— az oxidációnak
— a m állásnak
—• az eróziónak
— a  szennyeződésnek
—- a lefolyásnak.

Mindezek hatására végső fokon felgyorsul a 
mállás, fokozódik az erózió a csupasz felszínen, 
megnövekszik a párolgás, fokozódik a nyári ki
száradás és a téli szétfagyás, további fellazulás 
és talajpusztulás következik be. Tagolt morfo- 
lógiájú laza kőzetekből álló felszínen mély be- 
vágódások, lemosások képződnek, megváltozik 
a talajvíz szintje, kemizmusa, sőt az áramlás 
körülm ényei is.

Egyre kevésbé érvényesül a talajzóna szeny- 
nyezés-kiszűrő szerepe, a természetes öntisz
tulóképesség csökken.

A közvetlen felszínközeli régiókat érintő épí
tő tevékenység, földalatti alagutak építése, bá
nyanyitás és bányaművelés során hatol a mély
be, ahol a mesterséges üregképzés m ár nemcsak 
m egnyitja a kőzeteket a felszíni hatóerők m ű
ködése előtt, hanem m egváltoztatja a feszültség- 
viszonyokat is, melynek ellensúlyozására beépí
tésre kerülő biztosítások további sokoldalú vál
tozásokat okoznak. Ismeretes, hogy a m estersé
ges üregek felhagyását évtizedekig eltartó fe
szültségkiegyenlítő tészinsüllyedések, vízszin
tes és függőleges térszínmozgások követik, me
lyek hatására az addig alig befolyásolt fedőso
rozat állékonyságában és kapcsolatában végső 
fokon viselkedésében következnek be jelentős 
változások.

A lassú fedőmozgás különösen veszélyes lehet 
régi elhagyott bányák fölött, m ert azokból a 
későbbi felszínen építkezők nem is igen tudnak. 
Kazincbarcikán például a PVC-gyár kéményét f
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eredetileg éppen olyan helyre szándékozták épí
teni, ahol — több évtizede felhagyott bányász
kodásnak éppen a húzott zónája volt és az erő
teljes horizontális komponensű mozgás még most 
is tart, m ert az üregek teljes beomlása még 
nem fejeződött be. Tulajdonképpen a részletes 
földtani kutatásnak volt köszönhető, hogy nem 
tö rtén t nagyobb kár, esetleg katasztrófa.

Idesorolhatók a víz- és szénhidrogén-termelés 
hatására bekövetkező változások is. Zárt, vagy 
félig zárt rendszerekben a teleptartalom  kiter
melése következtében fellépő kompakció hatá
sára m érhető térszínsüllyedések lépnek fel.

Koncentrált nagy víztömegeket term elő víz
müvek hatásterületén laza vízadókból való te r
melésnél m ár nálunk is m egfigyeltek talajsüly- 
lyedést. A debreceni vízm űnél a süllyedés 
csúcsértéke megközelíti a 30 cm-t, a visontai 
víztelenítésnél az 50 cm-t. A D unántúli-közép
hegység karszttárolójából folyó víztelenítés ha
tására az egész hegység karsztvízszintje átlag 20 
m éterrel csökkent és a földtani körülm ények
től függő helyi különbségek m ellett is a term é
szetes karsztforrások jelentős része elapadt. (Ta
tabánya, Esztergom, Sárisáp stb.). Az emberi 
beavatkozás hatására a term észetes karsztvízház
tartásban bekövetkező változások víznyerőhelyek 
kiszáradásához vezettek és az áramlási körül
m ények oly m értékben változtak, hogy a bauxit
bányászat víztelenítése során a kiterm elésre ke
rülő víz hőm érséklete fokozatosan emelkedett. 
Ma m ár a hévforrásaink elapadása is reális ve
széllyé vált.

A porózus pannon hévíztárolókból való te r
melés hatására nyomáscsökkenés következik be, 
ami fokozatosan a felszálló term elés megszűné
séhez vezet.

Évi felszín alajti vízterm elésünk megközelíti a 
2 milliárd m3-t és ennek következtében a nagy 
térségeket érintő regionális változások egyre 
jobban észlelhetők.

A kéreg m egnyitásával járó em beri beavatko
zás legmélyebbre a m élyfúrások során hatol. 
Egy-egy fúrás elszerencsétlenedése során vas
tag kőzetösszletek tárolószintjei kapcsolódhat
nak össze, am ikor is a teleptartalom  átfejtődé- 
sének igen változatos esetei fordulhatnak  elő. 
A különböző nyom ású vízadók összekapcsolása 
mindennapos, de a hazai gyakorlatban a szén- 
hidrogén-feltáró fúrásokban bekövetkezett gáz
kitörések hatására bekövetkezett átfej tődések 
több helyről ismeretesek. A lovászi mezőben az 
L 110-es kúton tö rtén t gázkitörés u tán  az 500 
m éter mélységben lévő vízadók gázzal telítőd
tek. A Pusztaföldvár 50. sz. kú t 1962-es kitörése 
során a számítások szerint közel egymilliárd m3 
gáz fejtődött a pannonból a levantei rétegekbe.

Jelenleg az ország területén  kb. 1000 szénhid
rogénfeltáró fúrás van üzemen kívül, melyeken 
keresztül a lassú csőkorrózió következtében ivó
vízadó rétegekbe való fokozatos foyadék-, vagy 
gázátfejtődés lehetősége, illetve veszélye áll 
fenn.

1.2 A  litoszféra felszínének befedése

Az emberi tevékenység során m egnyitott, fel
tá r t kőzetfelszínt csak az esetek egy részében

hagyják burkolatlanul (csatornák, árkok, szántó
földek stb.), m ert a m egnyitás gyakran csak az 
építés egy fázisa. Az alapgödör kiásását az alap
betonozás követi, az ú tépítést megelőző terep- 
rendezést pedig maga az ú t építése. Az urbani
záció növekedésével egyre növekszik a burkolt 
területek  kiterjedése. Ma m ár az ország terü le
tének kb. 2—3% -át burkolja út, és épület, de 
nagy városok területén  a felszín burkol tságá- 
nak az értéke 60—70% -ot is eléri. Egyes belvá
rosi körzetekben például Pesten a Hámán Kató 
—Mező Im re—Rottem biller utcák által kijelöl
hető íven belül m integy 95%. Nem kell bőveb
ben magyarázni, hogy ilyen burkoltság m ellett 
a lefolyás, a beszivárgás, a párolgás stb. lénye
gesen különbözik a természetestől. Természetes 
beszivárgás például gyakorlatilag nincs is, a 
burkolarész alatt nincs talaj, a telítetlen zóna- 
redox körülm ényen is gyökeresen megváltoznak.

A burkolt térszín alatt városaink csatorna-, 
víz- és egyéb vezetékhálózat, ezek törései, a pin
cék, a sekély és mélyalapok az ipari szikkasz
tók hatására, egészen különleges korróziós, 
áramlási, oxidációs és redukciós körülm ények
kel jellemezhető övezet alakul ki a felszín alatt, 
ami a városi földtani környezet tanulm ányozá
sának új és speciális módszereit igényli. Sajnos 
hazánkban a városi geológiának csak legkezde
tibb lépéseit te ttü k  meg, például Budapest se
kélyföldtani viszonyairól a legutolsó összefog
lalás még Horusitczky Henriktől származik.

Az építésföldtani és a városi geológia szoros 
kapcsolata, feladatainak átfedése kétségtelen. A 
városi geológia feladatköre azonban komplexebb 
nézőpontja sokoldalúbb és néhány területen  tú l
terjed  az építésföldtannál, elég ha csak a fel
szín alá kerülő szennyeződések terjedése föld
tan i lehetőségeinek a vizsgálatára, vagy a fo
lyadékkiterm elés hatásának előrejelzésére u ta
lok.

Hazai és világviszonylatban egyaránt elha
nyagolt terü let a kőzetfeszültségi viszonyok vál
tozásainak vizsgálata városi területek alatt. 
Az a tény, hogy sekélyfészkű földrengések 
aránytalanul jobban pusztítottak városokat, 
m int az a terü leti arányokból valószínűsíthető 
lenne, hívta fel a figyelm et a lokális terhelés- 
növekedések esetleges következményeire. A 
világ nagy völgyzáró gátjainak feltöltésénél 
m ár tapasztalhatók, hogy m inden negyven mé
ternél magasabb gát mögötti tárolótér feltölté
se során földrengés keletkezik, am it a tervezők 
ma m ár szám ításba is vesznek. Annak ellenére, 
hogy a terhelés sehol sem közelíti meg a kőzet
szilárdsági értékeket, a nagyobb terü lete t ért 
jelentős terhelésnövekedés lokális rezgéseket 
okoz. Hasonló jelenségekre szám íthatunk (ter
mészetesen a földtani viszonyoktól és a beépí
tésből eredő terhelésnövekedéstől függően) 
nagyvárosaink rohamos fejlesztése során.

A rezgésveszély term észetesen a  feszültség- 
változásnak csak az egyik, nem is legfontosabb 
oldala. Budán a Rózsadomb egyes részein me
redek lejtőtörm elékkel boríto tt hegyoldalak ro
hamtempóban, sűrűn beépítésre kerülnek, te 
raszosan utakkal és bevágásokkal tarkítva. A 
fokozódó terhelés akkor válik veszélyessé, ha a

12



csatornázás és a vízvezetékek törései m entén 
beázások következnek be, vagy a rézsűbevágá
sokat támasztó függőleges betonfalak m entén 
az időszakosan elszivárgó víz elvezetése nincs 
m indenütt kellően biztosítva. A budai márga 
lejtőtörm elékén jelenleg folyó építkezések m a
gában hordják a hegyomlás, talajcsúszás m in
den veszélyét.

Az erőm űvek salakhányóinak, a bányák m ed
dőhányóinak terhelése kisebb kapacitások mel
lett még nem jelentős, de nagy term elésű m ű
vek hányói m ár lényeges morfológiai és terhe
lésváltozást okoznak.

A lefedéssel együtt járó m élyépítm ények ta 
lajvízduzzasztó áram láselterelő hatása, szélső 
esetben a felszín alatti tér egy részének hori
zontális elzárása, közismert jelenség. A mély- 
alapok ú tjá t állják a term észetes vízáramlásnak, 
de megváltoznak az áram lási körülm ények a 
koncentrált víztermelés, vagy visszaadagolás ha
tására.

1.3 A  földtani környezet passzív szerepe

Az emberi beavatkozások hatásának egy ré
sze rendkívül re jte tten  áttételesen átvezet ben
nünket a földtani környezet passzív, de meg
határozó szerepéhez.

A vízadó és vízrekesztő kőzetek viszonyai, 
fizikai tulajdonságainak fácies változása m entén 
való lassú, szerkezeti övék m entén való h irte
len változásai m eghatározzák a felszínalatti fo
lyadékáram lás lehetséges útját, kijelölik a 
kontrasztok m entén azokat a kényszerpályákat, 
amelyek egyes áram lási rendszereket alkotják. 
A földtani körülm ények határozzák meg az 
egyes rendszerek potenciális, vagy aktuális kap
csolatait.

A felszín alá kerülő szennyeződés továbbter
jedésének gyakorlatilag egyetlen módja a fo
lyadékáramlás, am ely lehet maga a szennyező- 
anyag, de szállítóközegként elsősorban a víz 
vehető számításba. Eltekintve a felszín alá való 
közvetlen szennyezőanyag-beadagolás eseteitől, 
a szennyeződés szivárgás ú tján  kerülhet a fel
szín alá. Éppen ezért rendkívül fontos a fel
szín alá való beszivárgást akadályozó, vagy elő
segítő földtani körülm ények minél részletesebb 
ismerete.

A folyadékáteresztő és folyadékrekesztő kő
zetek felszíni elterjedése, ezek tulajdonságai és 
vastagságainak ism erete rendkívül fontos kör
nyezetvédelmi tényező, am i a sekély mélységig 
hatoló geológiai felvételek jelentőségét növeli.

A lepelszerűen elhelyezkedő folyadékrekesz
tő kőzetek hatékonysága korlátozott, m ert a 
néhány m éter vastag lepelképződmény rendsze
resen átvágásra kerül, u ta t nyitva a szennyező
dés bejutásának sőt az átvágások gyakori cél
ja éppen a szikkasztók létrehozása. A konszoli
dált szilárd kőzetek eredetileg jó folyadékre- 
kesztők lehettek, de repedezettségük következ
tében viselkedésük mindig egyedi vizsgálatot 
igényel. A vastag, nagy tömegben megjelenő 
anyagok, például a kiscelli agyag kőzettani és 
ásványtani tulajdonságainak, az előforduló föld
tan i körülm ényeinek az ismerete, a szigetelő

tömegben való hulladékelhelyezés lehetősége 
szempontjából fontos. A nem nagy tömegű, de 
rendkívül veszélyes hasadékanyag-hulladékok 
elhelyezésére szinte egyedül csak az ilyen kép
ződmények alkalmasak.

A kőzetek ásványi összetételéből és szerkeze
téből eredő adszorpciós és term észetes szűrő
képesség ism erete is fontos. A vulkáni tufák 
nagy tömegben képesek nehézfémionokat meg
kötni. de a hazai tufák ilyen szempontból való 
vizsgálata még vára t magára.

Nincsenek számottevő ism ereteink az oxidá
ciós öv mélységéről és a redukciós zóna elhe
lyezéséről, pedig ezen övezetek a szennyeződés 
mélybe ju tásának fontos akadályai. Számos te 
rületen a vizek n itrá ttartalm ának  a mélység 
felé való vándorlását éppen a redukciós öv aka
dályozza meg.

Ismeretes, hogy a felszín alatti vizeink közül 
a talajvíz n itrá ttartalm a term észetes körülm é
nyek között is jól észlelhető, artézi vizeinkben 
ezzel szemben n itrá t nincs, de az oldott gázok 
között a nitrogén mindig jelen van. Egy liter 
nitrogéngáz felszabadításához közelítőleg 4 m3 
mg i n itrá ttartalom  nitrogéntartalm ának a 
felszabadítása elégséges, ami arra  utal, hogy a 
mélybeli n itrogén a talajvíz nitrátjából szárma
zott. A legújabb külföldi irodalom m ár példá
kat is közöl arra, amikor a felszín a la tt 20—30 
m éter m élyen lévő redukciós övben lévő két 
vegyértékű vas redukálja a nitrátot, miközben 
ferrohidroxidból ferrihidroxid képződik és n it
rogén szabadul fel. Ezek a vizsgálatok az érde
kes genetikai bizonyság m ellett a redukciós 
potenciál m eghatározásának a fontosságára hív
ják fel a figyelmet, ami viszont a földtani v i
szonyok függvénye. A nitrogén-m űtrágyázás 
óriási nitrogénfelhasználása következtében a 
felszínközeli vizek rohamosan nitrátosodnak és 
a mélyebb övezetek védettsége, vagy veszélyez
tetettsége a redukciós öv kapacitásának is a 
függvénye.

A földtani környezet meghatározó szerepe az 
építésföldtanban különösen szembetűnő. A kő
zetek fizikai param éterei és azok változása a 
földtani környezet alakításának az ismerete, 
nagy építkezések zavartalan végrehajtásához 
nélkülözhetetlen. A budapesti földalatti vasút 
építésekor például a Deák tér a la tt a kiscelli 
agyagban talált tektonikailag erősen igénybe
vett szerkezeti öv mentén, nehezen kiküszöböl
hető omlások történtek, a Duna alatt pedig a 
sasbércszerűen megemelt eocén széntelepes 
összlet közelkerülése m iatt m etán-beszivárgás 
következett be. A Gellért té r felé haladó új 
alagútszakasz építésénél pedig a hévforrások 
környezetének a földtani viszonyai lesznek a 
meghatározóak.

Sorolhatnánk tovább ezeket a példákat, ame
lyek a földtani viszonyok ism eretének a fon
tosságát kiem elik a környezetvédelem területén. 
Összefoglalva azt kell kihangsúlyoznunk, hogy 
a felszín a la tti hatás, vagy töm egterjedés csak 
az érin te tt té r  földtani viszonyainak ism ereté
ben tisztázható. A különböző vízáramlási rend
szerek szeparálódása, összekapcsolódása, a be
avatkozások hatása, a szennyeződés felszín
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alatti terjedése csak a földtani körülm ények is
m eretében követhető.

2. A  magyar geológia feladatai 
a környezetvédelem  területén

A  geológia eleve vizsgálja és vizsgálta a ké
reg földtani körülm ényeit a felszintől néhány 
ezer m éter mélységig, de nem helyezett súlyt 
azoknak a param étereknek a m egismerésére és 
gyűjtésére, m elyek segítséget nyújtanak  a kör
nyezeti problém ák megoldásához. A hidrogeoló- 
gia, az építésföldtan, a tektonika, az üledék- 
földtan, alkalmasint az ásványtan szolgáltatta 
azokat az ismereteket, melyek az első regioná
lis lépések m egtételéhez nélkülözhetetlenek. A 
továbblépéshez azonban a környezetvédelem 
szempontjai szerint való ism eretek gyűjtésére, 
kiemelésére és értelmezésére van szükség. Ki 
kell, hogy alakuljon egy új tudom ányág: a 
környezeti földtan, amely a hidrológia, az üle
dékföldtan, ásványtan, tektonika, mérnökgeoló
gia ism ereteit környezetvédelmi szempontból 
csoportosítja és elemzi, kiegészítve azt, eddig 
nem alkalmazott módszerek és eszközök felhasz
nálásával.

Az elmondottak alapján megkíséreltem ki
jelölni a m agyar geológia feladatait a környe
zetvédelem terén. Az összeállításnál a „geoló
gia” alatt nemcsak a földtan tudom ányát, ha
nem a geológusaink, intézm ényeink összességét, 
a szervezetek és a földtan m űvelőit egyaránt 
értem.

Az első és a legfontosabb feladat, hogy fel
m érjük a környezetföldtani viszonyokat, meg
határozzuk a környezetföldtani tényezőket, kö
vessük és regisztráljuk az em ber alkotta válto
zásokat.

2.1 K örnyezetvédelm i térképek készítése

A  földtani tényezők környezeti szempontból 
való vizsgálata során kell kialakítani a vonat
kozó térképezés, vagy térképszerkesztés mód
szereit.
Térképileg kellene ábrázolni egy adott te rü 
leten :

— a fedettséget,
— a talajtakaró típusát és vastagságát,
— a talajzóna szűrőképességét,
— a törm elék vastagságát,
— a beszivárgási területeket,
— a beszivárgásmentes zárókőzettel borított 

felszínt,
— a lepelképződményeket és azok vastagsá

gát,
— a fő morfológiai jellemzőket,
— a felszínközeli képződményeket,
— a talajtakaró ala tti képződményeket,
— az oxidációs és redukciós potenciált,
— a talajvíz és karsztvíz áram lási viszonyait.

A természetes helyzet mellett, azaz eddig be
következett változások regisztrálása is szüksé
ges. Ezért a térképen ábrázolni kellene:

— a m űtárgyakkal való fedettséget,

— a mesterséges terhelés m értékét,
— a felszínközeli bevágásokat, árkokat, csa

tornákat, útbevágásokat,
— felhagyott és művelt bányagödröket,
— a térszínsüllyedések által é rin te tt terüle

teket,
— a felszín alatti szennyeződések ism ert he

lyeit,
— a potenciális és tényleges szennyező he

lyeket,
— a létesítm ények m élyalapjainak elhelyez

kedését,
— bányahányókat, szemét- és hulladéktele

peket,
— nagym éretű szikkasztókat és szennyvízel- 

nyelető kutakat,
— méreg- és sugárzóanyag-temetőket,
— a folyadéktermelő helyeket.

Külön lehetne jelölni a környezeti értékelés 
eredm ényét, például:

— a beszivárgási területek  veszélyeztetett 
övezeteit,

— a term észetes vízáramlás ú tjába emelt gá
tak m iatt növekvő talajvízszinttel jelle
mezhető területeket,

— a ta la j- és karsztvízszint ingadozását,
— a csúszásveszélyes területeket.
— a talajerózióveszélyt,
— ipari baleset által veszélyeztetett terü lete

két (mélyövezetek, ahol pl. a kiömlött 
szennyezőanyag összegyűlik),

— földrengésveszélyes övezeteket,
— regionális szerkezeti öveket,
—- m éreg- és sugárzóanyag-tem etőnek alkal- 

kalmas képződményeket.

Jelen tanulm ánynak nem feladata, hogy ki
dolgozza a  környezetföldtani térképkészítés 
módszereit, és sem idő sem kellő kollektivitás 
nem állt rendelkezésre ahhoz, hogy a kérdést 
m inden részletre kiterjedően megoldja. A fenti 
felsorolás csupán a feldolgozás egy lehetséges 
m ódjára kívánt rám utatni.

2.2 Hidrogeológiai és mérnökgeológiai 
térképezés

A  környezeti változások legszélesebb köre a 
hidrogeológiát és a  mérnökgeológiát érinti, 
ezért környezeti szem pontokat kiemelő ilyen 
térképek készítése okvetlenül szükséges.

A felszín alá kerülő szennyeződések terjedése 
a védekezés, a teherhordó talaj fizikai param é
tereinek változása, a tárolórendszerek kapcso
latainak a tisztázása, az áram lási rendszerek 
m echanizm usának és térbeli hatásának felderí
tése, szénhidrogén és vízrendszerek kapcsolata, 
a rendszerek szeparálódása, vagy összekapcsoló
dásának a vizsgálata a hidrogeológia feladata. 
Csakhogy az emberi beavatkozás éppen ezeken 
a területeken okoz m élyreható változásokat. A 
Dunántúli-középhegység karsztvízáramlási
rendszerei a tartós tömeges víztelenítés hatásá
ra ma m ár alig hasonlítanak az eredetire. A 
partiszűrésű rendszerekből való tömeges k iter
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melés, vagy a negyedkori tárolókból és a pannon 
hévizes tárolókból való tömeges kitermelés ha
tásai m ár nagy térségeket érintenek. Ezekkel 
kapcsolatosan a klasszikus hidrogeológiai térké
pek kevés információt nyújtanak. Szükség len
ne ism ereteink ilyen irányú újrafeldolgozására, 
térképi ábrázolására és további problém ák meg
oldására. A környezethidrológiai térképek szer
kesztése során ábrázolni kellene:

— a csupasz kőzetfelszínt,
— a jó beszivárgási felületeket,
— a törm elékkel boríto tt felszínt,
— a lepelképződményeket,
— a vízrekesztő kőzetfelszínt és a kőzetvas

tagságot,
—■ a tömeges kőzetek karsztosodási és repe- 

dezettségi fokát,
— az utánpótlódási és vízgyűjtő területeket,
—■ a talajvíz áram lási rendszereit,
— a karsztvizes áram lási rendszereket,
— az ártézi rendszereket,
— a k itün tete tt áram lási kényszerpályákat,
— a nagy depressziók elhelyezkedését és 

mozgását,
—■ a koncentrált vízkivételi helyeket,
— a vízminőség alakulását,
— a potenciális kapcsolatok lehetőségét,
— a folyadékterm elő helyeket,
— a szennyvízelhelyező helyeket,
— szikkasztókat, nyeletőket,
— bánya- és kavicsgödröket stb.

2.3 Városi geológia kialakítása 
és szolgálat létrehozása

A nagyvárosok terü letén  napról napra számos 
új feltárás készül, mely azonban ham ar be is 
temetődik. A geológiának egyébként is feladata, 
hogy a feltárásokon keresztül újabb földtani 
információt szerezzen, de ennek a feladatnak a 
főváros terü letén  például aligha tudo tt eleget 
tenni. A nagyvárosok terü letén  bekövetkező 
változások követése a megszokottól eltérő spe
ciális urbánus geológiai módszereket kívánnak, 
és az űrbánus geológusnak az építés, a vegyé
szet, az ipar, a hidrológia stb. terü letérő l is kell 
átfogó ism eretekkel rendelkezni. A városok te
rületén a felszínt ért változások elfedésre ke
rülnek, rejtve  m aradnak. Kívánatos lenne leg
alább Budapesten létrehozni a városi geológiai 
szolgálatot és kialakítani annak speciális m un
kastílusát.

Ügy gondolom feladataink közül nem hi
ányozhat :

— az árkok és mesterséges feltárások folya
matos környezetföldtani térképezése,

— a morfológiai változások és a lefedettség 
követése,

— a  hegylábi törm elékek feltérképezése az 
ilyen területek  terhelésének és építés- 
technológiájának figyelése, csúszásveszé
lyes terü letek  kijelölése,

— a csatorna- és vízvezetékhálózat környe
zetének sekélyföldtani térképezése,

— szennyezésveszélyes helyek kijelölése,

— aiagútak, pincék, mélyalapok feltérképe
zése és várostérképen való ábrázolása,

— a talajvízszint- és talajvízminőség-vizsgáló 
hálózat létesítése és üzemeltetése,

— nagy szikkasztók és kutakon keresztül 
való szennyezés felderítése,

— a szennyeződés felszín alatti terjedési le
hetőségeinek vizsgálata,

— a fellazult szerkezeti övék, különböző te
herbírású kőzetek szétválasztása,

— földrengésveszélyes övezetek kijelölése,
— talajmozgások és terheltség követése,
— koncentrált víztermelés hatására bekövet

kezhető hatások vizsgálata,
— a felszín a la tti vízáramlások és torlódások 

kijelölése,
— különösen korrózióveszélyes terü le tek /k i

jelölése,
— védőterületek és övezetek vizsgálata,
— lefolyás, beszivárgás és a felszín alatti vi

zek utánpótlódásának a vizsgálata burkolt 
felszínek a la tti övezetekben.

A városi geológia jellegzetes környezeti prob
lém ákkal kellene, hogy foglalkozzon és ezek 
között is egyik kiem elt feladata lehetne a fel
szín alatti szennyeződések vizsgálata.

Ismeretes, hogy fővárosunk langyos forrásai 
rohamosan szennyeződnek és a baktériális 
szennyeződés is jelentős. Ugyanakkor Vigh Gyu
la m ár 1936-ban felhívta a figyelmet arra, hogy 
a budakeszi tüdőszanatórium  teljes szennyvizét 
egy erre a célra fú rt kúton keresztül a karszt- 
ba nyeletik. Nem valószínű, hogy a helyzet ja
vult volna azóta. A karsztvidék beépítettsége 
fokozódott, további szennyezési források létre
jötte valószínű. A tétényi platón lévő vegyi 
üzemek egy része egyszerűen a mészkőbe ju t
tatja  a szennyvizet. Itt is sorolhatnánk a szeny- 
nyeződéssel kapcsolatos ügyeket, de se szeri se 
száma az olyan talajvízszint-emelkedéseknek, 
ahol az áram lás ú tjába záró mélyalapot építet
tek. Mindezek megfelelő környezetföldtani is
m eretek, propaganda, és adatszolgáltatás és 
szakvélem ények esetén megakadályozhatok len
nének.

Éppen ezért rendkívül fontos feladatnak ta r
tom a megfelelő felkészültségű szakvéleménye
ző szolgálat létrehozását.

2.4 Környezetvédelm i szakvélem ényező  
szolgálat

A tapasztalat azt m utatja, hogy a környezeti 
károsodások felismerése a vállalatokat is arra 
készteti, hogy lehetőleg előzzék meg az elkerül
hető károsodásokat és szívesen kérnek szakvé
lem ényt problém áik megoldására.

A baj csak az, hogy nem alakult ki az a 
szervezett gárda, amely kellő felkészültséggel 
és az összes meglévő földtani ism eretekre és 
térképekre tám aszkodva jól megalapozott véle
m ényadásra képes lenne. Az utóbbi időben egy
re nagyobb az igény:

— szemét-, hulladék-elhelyezés a kőzetfel
színen,
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— szemét- és hulladékelhelyezés bányagöd
rökben, kavicsbányákban,

— felszín alatti hulladékelhelyezés,
— sugáranyag- és méregtem etők kijelölése,
— folyadéktávvezetékek törésével kapcsola

tos szennyeződés megelőzése,
— a felszín alatti szennyeződésterjedés és 

-mentesítés,
— a forráselapadás, vízszintcsökkenés,
— átázás, talajcsúszás,
— talajvízszint-emelkedés,
— tájvédelem,

illetve a  vonatkozó problémák megoldásával 
kapcsolatos szakvéleményekre.

A környezeti problémák szaporodásával az 
igény rohamos növekedése várható és m inden 
bizonnyal a megoldandó problémák köre is bő
vülni fog. Mindenesetre ez a terü let biztosít
hatja a gyakorlat igényeivel való mindennapos 
szoros kapcsolatot.

2.5 A z Országos Ásványvagyon Bizottság 
feladatainak kiterjesztése

Az OÁB ma is számos környezetföldtani prob
lémával foglalkozik, am ikor az ásványi nyers
anyagok kiterm elhető készleteinek m eghatáro
zásánál gazdaságossági param étereket vizsgál. 
Ilyenkor a víztelenítés, a lakott területek á t 
fejtésének, a környezetvédelem nek a gazdasági 
oldalai is előtérbe kerülnek, de csak a gazda
ságosság szemüvegén keresztül.

Az OÁB ritkán foglal állást és még ritkáb
ban hoz határozatot olyan kérdésekben, m in t a 
bányaterületek regenerálása, a külfejtéses üre
gek visszatemetése, a salak-, pernye- és meddő
hányók elhelyezése, a fajlagos károk csökken
tése. Általában nemigen vizsgálja a termelés 
következményeit, a földalatti üregképződés ha
tását, folyékony és gáztárolóknál a nyomáscsök
kentés következményeit, például vízadórend
szerekre.

Kétségtelen, hogy megfelelő ásványi nyers
anyagok feltárása önmagában is környezeti té
nyező, hogy optimális nyersanyagok biztosítá
sa, több nyersanyagú bányák létrehozása eleve 
csökkenti a környezeti ártalm akat. Mindezek 
mellett az OÁB feladatává, illetve gyakorlatává 
kellene tenni, hogy vizsgálja és határozatai
val befolyásolja a term elés kezdetétől a te r
melés felhagyásáig bekövetkező környezeti vál
tozásokat és a litoszféra sérüléseinek regenerá
lását.

3. Intézkedési javaslat a magyar geológia 
környezetvédelm i feladatainak megfelelő 

ellátásához

Az emberi tevékenység hatására a  földtani 
környezetben bekövetkező változások fokozato
sak, lépésről lépésre következnek be. Egy-egy 
szennyeződés lehet gyors lefolyású, következ
ményei azonban lassan alakulnak ki. Az, ország

általános környezetvédelmi megelőző feladatai
nak az ellátásához regionális adatgyűjtés és a 
meglévő ism eretek új szempontok szerint való 
feldolgozása szükséges. A feldolgozás közvetlen 
vállalati érdeket csak ritkán érint. Ebből kö
vetkezik a 2.1 és 2.2 pont a la tt felsorolt felada
tok megoldása a  költségvetési keret terhére álla
mi alapfeladatként történhet és ami ebből kö
vetkezik,, csakis olyan földtani költségvetési in
tézményben, ahol rendelkezésre állnak az ösz- 
szes egyéb földtani információk.

A 2.3 pont alatt javasolt városi geológiai 
szolgálat feladataiból következően, legalábbis 
elvileg, a költségek egy része a városi költség- 
vetésre lenne terhelhető, az állami költségveté
si keret azonban itt sem nélkülözhető.

A 2.4 pontban javasolt környezetvédelmi föld
tani szakvéleményező szolgálat egy, legfeljebb 
két év költségvetési tám ogatását követően ön
ellátó nyereséges vállalkozás lehet.

A környezeti feladatok ellátása nemcsak 
pénzt, hanem  erre  a terü letre  specializált nagy 
áttekintésű szakgárdát és a geológia más ágaza
tával való élő kapcsolatot, valam int kooperá
ciót kíván. Javasolom tehát, hogy a MÁFI ke
retei között szervezzenek meg egy környezet- 
földtani egységet a következő alegységekkel:

— környezetföldtani térképezés,
— hidrogeológia és mérnökgeológia,
— városi geológiai szolgálat.
Az egységek nem jelentenek feltétlenül na

gyobb létszámú szervezetet, de legalább alegy
ségenként egy főállású, erre  a terü letre  spe
cializált kutató és néhány segéderő szükséges 
lenne a meginduláshoz.

Végül szeretném  hangsúlyozni, hogy a kör
nyezeti változások szükségszerűen bekövetkez
nek az em beri tevékenység hatásaira. A válto
zások egy része előnyösen, más része hátrányo
san befolyásolja a környezetünket. Egy bővizű 
forrás elapasztása hátrányosan befolyásolja az 
em beri környezetet, de egy bővizű kú t fúrása 
rendkívül előnyös, ugyanakkor a term álkút 
vízének nem megfelelő elhelyezése megintcsak 
hátrányos lehet.

A környezetszennyezés környezetváltozásá
nak csak egy része. A környezetet csak a hát
rányos változásokkal szemben kell védeni.

Igaz, az előnyös változásokat is tekinthetjük 
környezetvédelmi feladatnak, m ert a hasznos 
változások mindig környezeteink elszürkülése, 
tönkrem enetele ellen hatnak.

Tekintettel arra, hogy a földtani környezet 
részben megváltozik: tevékenységünk hatására, 
nagyobbrészt azonban em beri tevékenységünk 
sok tekintetben meghatározó kerete, azért a 
kapcsolatos tudományt, tudom ányágat környeze
ti földtannak nevezem, m int olyat, amely a  kér
dés összes vonatkozó aspektusát magába fog
lalja. Ügy gondolom ilyen elvek szerint kellene 
a geológia szerepét kezelni és az esetleg létesí
tendő szervezeti egység feladatait és tevékeny
ségét meghatározni.
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