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Joggal állíthatjuk, hogy term észetátalakító 
hatásai kapcsán maga az ember is geológiai 
tényezővé vált. Egyesek — talán  kissé túlzó — 
véleménye szerint rövid történelm e során na
gyobb pusztítást v itt végbe bolygónkon, m int 
a földtörténeti esem ények együttesen. Hazánk
ban az emberi tevékenység által produkált és 
rendszerint környezetkárosító „antropogén üle
dékanyag” mennyisége — becslések szerint — 
máris megközelíti a 10 millió m ' év nagyság
rendet, amelynek kereken a felét a szilárd ás
ványi hulladékanyagok teszik ki.

A földtan a környezetvédelem mel elsősorban 
a tágabb értelem ben vett bányászat (nyers
anyagkutatás, bányaművelés, hányóképzés, re
kultiváció) révén hozható kapcsolatba. Bányá
szatunk jelenleg több, m in t 100 millió tonna 
szilárd ásványi nyersanyagvagyont szolgáltat, 
ami teljes ipari term elésünk 5% -át teszi ki, 
másrészt az egész népgazdaság tevékenységé
nek megalapozója. Felkutatott készleteink po
tenciális „in situ” értéke teljes nemzeti vagyo
nunk 15—20% -ára tehető. A világszerte elő
térbe került nyersanyagválság kapcsán, minél 
teljesebb népgazdasági igénybevételük jelentő
ségét felismerve, az MSZMP XI. kongresszusa 
hazai ásványinyersanyag-előfordulásaink foko
zott m értékű hasznosítását is célul tűzte ki.

Ismeretes, hogy a bányászat és a nyersanya
gokra telepített feldolgozó kapacitások együt
tese általában környezetidegen tevékenységet 
fejt ki. A környezeti ártalm ak csökkentésének 
nemzetközi jelentőségét érzékelteti, hogy e  té 
mával az ENSZ és a KGST is évek óta foglal
kozik. A földfelszín term észetes egyensúlyi ál
lapotát megváltoztató bányaművelés problém ái
ra tekintettel m ár az 1960. évi Bányatörvény
ben megfogalmazást nyert a felszíhrendezési 
és rekultivációs intézkedések végrehajtásának 
szükségessége. Ezt term észet-, víz- és levegő
tisztaságvédelmi intézkedések, rendeletek kö
vették, m ajd 1976-ban a M inisztertanács komp
lex Környezetvédelmi Törvényt hagyott jóvá. 
Ebben a term észeti, környezeti értékek m ellett 
további védelemben részesülnek ásványi kin
cseink, köztük a legnagyobb tömeget reprezen
táló építőanyagipari nyersanyagok. A szüksé
ges átfogó és komplex intézkedések m egtétele 
céljából létrehozás alatt áll a Környezet- és 
Természetvédelmi Hivatal is.

A geológia környezetvédelmi szerepének nö
vekvő fontosságát a Központi Földtani Hivatal 
és a Bányaműszaki Felügyelőségek újkeletű 
felmérései, rendelkezései, továbbá a  szűkebb 
szakmai (Gazdaságföldtani Szakosztály) és

II. d íjat nyert pályam ű

egyéb társadalm i fórumokon e  tém akörben tör
tén t tanácskozások, előadások szintén kiemelik.

M indezek alapján nyilvánvaló, hogy az elmé
leti és gyakorlati földtani kutatásra környezet- 
védelmi szempontból alapjaiban kettős fő fel
adatkom plexum  —■ gazdaságos nyersanyaghaszr 
nosítás maximuma, minimális környezetkárosí
tással —  optimális összhangjának kialakításá
ban való közreműködés hárul. Em ellett term é
szetesen számos olyan részletkérdés megoldása 
is szükséges, amelyek továbbra is, még foko
zottabb földtani közreműködést igényelnek.

Pályázatunkban a földtan környezetvédelmi 
szerepét és perspektíváit a vázolt irányelvek 
ill. rendeletek szellemében kívánjuk elemezni, 
bízva abban, hogy a célszerű megoldás kiala
kításában szerény javaslataink megtételével is 
közreműködhetünk.

II. A KÖRNYEZETVÉDELEM  
SZFERAKÖ RÉNEK ÁTTEKINTÉSE

A mind ez ideig az építésügyi ágazat felügye
lete alá tartozó környezetvédelmi tevékenység 
(akadémiai tém aként: az em beri m akro- és 
m ikrokörnyezet védelme) — a m ár em lített 
törvények ill. egyéb rendelkezések (melyekkel 
itt részleteiben nem foglalkozhatunk) betartá
sával — a gyakorlatban a területrendezési terv
ben, m ajd azok realizálásában ju t kifejezésre. 
Az ilyen irányú országos tervek három fő feje
zetben (természeti erőforrások, termelőeszkö
zök, munkaerő) külön foglalkoznak a környezeti 
ártalm akkal és a szám szerint 69 tartalm i elem 
sorában (Csáki N., 1972.) összesen 15 földtani- 
mérnökgeológiai vonatkozású elem et is taltal- 
maznak.

A területrendezés keretében — a település- 
és regionális rendezés m ellett — új feladatként 
jelentkezett a tájrendezés problem atikájának 
megoldása. A szabad idő növekedésével párhu
zamosan megnőtt üdülési igényekben ui. mi
nőségi változás következett be, főként a term é
szeti területek irányában. Mivel a lakás és 
m unkahely m ellett a kedvező környezet is 
szerves tartozéka az em ber életfeltételeinek, 
ezért a felm erült igények megoldást követel
nek a term észeti (táji) környezetben is. A lé
nyegileg erre  irányuló tájrendezés fontosabb 
elem eit a következőképpen csoportosítjuk:

Tájrendezés

A) TÁJFELHASZNÁLÁS
1. Társadalmi követelm ények szerint
2. Technikai követelm ények szerint
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B) TÁJVÉDELEM
1. Természeti értékek (felszín, klíma, élő

világ)
2. Környezeti értékek (levegő, víz, talaj)
3. K ulturális értékek (emlékek, morfológiai 

elemek, kilátók)

C) TÁJ ALAKÍTÁS
1. Biológiai feltételek m egterem tése
2. Biológiai feltételek ellenőrzése
3. A táj képi megformálása

a) Területgazdálkodással
b) Technikai beavatkozással
c) Esztétikai kialakítással

A széles tömegeket érintő tájrendezési törek
vések és környezetvédelm i elvárások egyre in
kább ütközésbe kerültek  a gombamódra szapo
rodó építőanyagbányákkal („holdbéli tá jak”), a 
m élyszinti bányászat tájform áló hatásaival, így 
ez a problém akom plexum  a földtani környezet- 
védelem egyik legégetőbb kérdésévé vált. Je 
lenlegi súlypontként a fővárosi agglomeráció 
rendezési tervét, a Dunakanyar és a Balatoni 
Intéző Bizottság működési körzetét em elhetjük 
ki. Az elsősorban tájrendezési és levegőtiszta
ságvédelmi törekvésekben m egnyilvánuló kör
nyezetvédelmi tevékenység a porártalm ak csök
kentése m ellett tehát a leginkább „szem előtt 
lévő”, rekultivációval összefüggő feladatok meg
oldását helyezte előtérbe. M agunk is ez utóbbi 
lényeges m om entum ra koncentrálva foglalko
zunk a továbbiakban a geológia környezetvédel
mi szerepével, lehetőség szerint az egyéb szem
pontok minél teljesebb áttekintésére törekedve.

III. A  FÖLDTANI VO N ATK O ZASD
KÖ RN YEZETI H A TÁSO K  ISM ERTETÉSE

Hazánkban a nyersanyagokkal kapcsolatos 
környezetváltoztató hatások messze túlnyom ó 
részét a szilárd ásványvagyon bányászata — fel
dolgozástechnológiája idézi elő. Ezen belül meg
határozónak tek in thetjük  az éves volumen 
80% -át (kereken 100 millió tonnát) produkáló 
külszíni építőanyag- és töltésanyagbányászatot. 
Az Országos Területrendezési Terv szerves ré
szeként folyó felm érésünk szerint a jelenleg 
(1977. I. 1.) működő ágazati építőanyagbányák 
tartalék  készleteikkel 700 km 2 (2000 objektum) 
területigényt tám asztanak, a m ár felhagyott 
üzemeket, anyagnyerő gödröket (3000 objek
tum) is beszámítva pedig kereken 1000 km 2-t 
érint ez a tevékenység.

Nem nevezhető szerencsésnek, hogy a bányá
szatot (néhol szakmai körökben is) a „környe
zeti ártalm ak’’ kategóriájába sorolják, pedig 
sok közvetlen és közvetett példa ennék ellen
kezőjét is bizonyítja-, talán elég utalnunk a sík
vidéki kavicsbányáknak az eredetinél magasabb 
funkciójú utóhasznosítására, vagy kutatási pél
daként a felderített term álvizek közvetett kör
nyezetépítő szerepére. Helyesebbnek véljük te
hát a továbbiakban a „környezeti hatás” foga
lomkörének használatát.

A nyersanyagkutatásnak ill. a rá  alapozott 
bányászatnak a környezethez való kapcsolatát 
alapjaiban meghatározza, hogy annak helyét 
általában igen csekély szabadságfokkal lehet 
megválasztani. Ez a helyzet ma m ár az építő
anyagokra is érvényes, mivel gazdaságos igény- 
bevételüket az ország földtani adottságainak 
negatívumai (egyenlőtlen terü leti eloszlásuk) 
m ellett egy sor korlátozó intézkedés (termé
szet-, környezet- és vízvédelem, területm eg
szerzés, stb.) is behatárolja. Tovább nehezíti a 
helyzetet, hogy a földtani felépítés és egyéb 
okok következtében eleve helyhez kötött bányá
szat zömében a hegyvidékre koncentrálódhat, 
mely területek  azonban más szempontokból is 
frekventált körzeteket képeznek. Ily módon ki- 
sebb-nagyobb „ütközési zónák” alakultak ki, 
ahol a környezetkárosító elemek kerü ltek  elő
térbe. Közülük a földtani (nyersanyagkutatás
bányászat) vonatkozású környezeti ártalm akat
— hatásokkal és konkrét példákkal illusztrálva
— a következőkben csoportosítjuk:

A N Y E R SA N Y A G K U T A T Á S-B Á N Y Á SZ A T  
K Ö RN YEZETI Á R T A L M A I

A) Földtani kutatás

1. Mező- és erdőgazdasági ku ltúrák  rövid 
(zöldkár, utak), ill. hosszabb (erdő, árko- 
lás) idejű károsítása.

B) M élyszinti bányászat

1. Földfelszín süllyedése, hidrogeológiai
hidrológiai viszonyok megváltozásai Nyi- 
rád, Várpalota).

2. Felszínmozgások építésföldtani és mező- 
gazdasági állagkárosító hatása (Tatabá
nya, Rudabánya).

3. Égő meddőhányók levegőszennyezése, 
egyéb hányok m érnökgeológiai-állékony
sági problem atikája (Pécs, Salgótarján, 
Felsőpetény).

4. Külszíni ásványvagyon igénybevételét 
korlátozó ill. megakadályozó hatás 
(Komló, Tatabánya, Zagyvaróna).

5. Potenciális biológiai ártalm ak (nem kí
vánatos fauna-flóraváltozás) előidézése.

C) Külszíni bányászat

I. Kőszén- és ércbányászat
Jellegében azonos, de hatásában lénye
gesen csekélyebb a mélyszinti bányá
szatnál (Ecséd, Visonta, Gánt).

II. Építőanyag- és vegyesásvány-bányászat 
Hazánkban m ind a  kiterm elt ásványi 
nyersanyagok mennyisége, mind pedig 
az igénybe vett te rü le t alapján az ágaza
ti építőanyagbányászat fejti ki a megha
tározó környezeti hatásvolument, a tele
pülésekre és a  tá jra  egyaránt, így ezzel 
kiem elten célszerű foglalkoznunk. A
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szükséges preventív  környezetvédelmi 
intézkedések m egtételének időszerűségét 
felism erve — az ÉVM Földtani Szolgálat 
révén — bekapcsolódtunk a KGST Épí
tőanyagipari Állandó M unkacsoportjá
nak keretében folyó rekultivációs kuta
tásba és intézkedési terv  kidolgozásába. 
Az 1975-ben m egkezdett helyzetfelm éré- 
résünk eddigi tapasztalatai — 600 bánya 
helyszíni bejárása — alapján az építő
anyagbányászat negatív környezeti ha
tásait az alábbiakban csoportosítjuk:
1. Ásványvagyon visszahagyása ill. 

szennyezése, szakszerűtlen kiterm elés 
(és kutatás) következtében,

2. Potenciális mérnökgeológiai-geotech- 
nikai ártalm ak,

3. Potenciális hidrogeológiai-hidrológiai 
ártalm ak,

4. Mező- és erdőgazdasági ku ltúrák  ká
rosítása,

5. Potenciális biológiai ártalm ak,
6. Potenciális levegőszennyezés,
8. A tájképre gyakorolt esztétikai á r

talmak.

A bányászat előzőekben ism ertetett környe
zeti ártalm ainak megelőzése, ill. tüneti kezelése 
érdekében az Országos Bányaműszaki Főfel
ügyelőség és a Környezetvédelm i Tanács részé
ről folyam atban van a „Bányászati Rekultivá
ciós Alap” képzésének vizsgálata. A részletezett 
környezetidegen-tevékenység m ellett azonban 
hangsúlyozni kívánjuk, hogy bányászatunk — 
különösen a külszíni építőanyagbányászat — 
számos olyan környezetbarát m omentum m al is 
jellemezhető, am elyek egyértelm űen pozitívum
ként tekintendők. Ezeket a geológia konkrét 
vonatkozásainak a továbbiakban történő elem
zésénél m utatjuk  be.

IV. A  FÖLDTAN KÖ RNYEZETVÉDELM I 
H ELYZETE ÉS JA V A SO LT  TEENDŐI

A bevezetőben leírtak  szerint a geológiai 
környezetvédelem  fő céljának
— egyrészt az ásványinyersanyag-vagyonunk 

fokozott és nagy táv la tú  hasznosításának le
hetőségét megalapozó védelmét,

— m ásrészt kutatásuk, bányászatuk, feldolgozá
suk során a lehetséges m inimális környezet- 
idegen-hatás k ialakítását tekintjük. Mivel a 
szakma szerepe ezeken túlm enően is szerte
ágazó és jelentős, ezért a teljességre való 
törekvés megkívánja, hogy a pozitívumokra 
ill. negatívum okra orientált áttekintésen 
kívül a lehetséges terjedelem  keretében az 
egyéb szem pontokra is kitérjünk, a követ
kező csoportosításban:

A) Területrendezési tervezés

U taltunk arra, hogy az országos (ill. regioná
lis) területrendezési tervek  összesen 15 földta
ni mérnökgeológiai vonatkozású tartalm i elem 

mel rendelkeznek, melyek zöme a  „Természeti 
erőforrások” fejezethez kötődik. Az ilyen irányú 
tervezésben m ind ez ideig a term észet- és gazda
ságföldrajzosok kulcsszerepe érvényesült, alá
rendelten szakági m érnökök bevonásával és csak 
igen ritkán földtani szakvélemény alapulvételé
vel.

A geológia tényleges súlyának kibontakozási 
lehetőségét a  most készülő távlati és nagy táv
latú  Országos Területrendezési Terv összeállí
tásában történő közreműködés (BÁNYATERV 
ill. ÉVM Földtani Szolgálat) jelzi. A továbbiak
ban kívánatos lenne annak elérése, hogy az 
egyes régiók fejlesztési, rendezési terveinek 
végleges kidolgozásánál (VÄTI) a különböző 
egyéb szempontok m ellett az ásványvagyonvé
delem és perspektívák is népgazdasági jelentő
ségűnek megfelelően figyelem bevételre kerül
jenek.

Nem sokkal kedvezőbb a helyzet a település- 
és tájrendezési terveknél, ahol ugyan
— a m érnökgeológiai-építésföldtani térképezé

sek eredm ényei egyre több helyen (Eger, Bu
dapest, Balaton környéke, Pécs stb.) felhasz
nálhatók,

— egyes községek, üdülőterületek esetében (a 
legkülönbözőbb kivitelezőkkel) megelőző 
geotechnikai-hidrogeológiai szakvéleménye
ket készíttetnek,

— példa volt m ár arra (Badacsony), hogy tá j- 
rendezési tervhez földtani szakvéleményt is 
kértek,

de ezen szakvélemények a rendkívül lényeges 
ásványvagyon- (nyersanyag-) beszerzési pers
pektívákra és környezetvédelmi szempontokra 
csak érintőlegesen térhettek  ki.

A jelenlegi decentralizált földtani és földtani 
jellegű szervezetekben folyó m unkát (tervező 
intézmények, ÉVM ill. MÁFI Földtani Szolgá
latok) — vélem ényünk szerint — célszerű len
ne egy olyan m etodika kialakításával tovább
fejleszteni, amely a földtani környezetvédel
m et (elsősorban az ásványvagyon és vízvédel
met) valam ennyi relációban egységes alapel
vekkel képviselné, annál is inkább, mivel a te
rületrendezési tervezés is országosan egységes 
szem lélettel és alapelvekkel folyik.

B) Földtani kutatás

A  szakma környezetvédelm i tevékenysége ta
lán a leghatékonyabban a tágabb értelem ben 
ve tt földtani kutatásnál ju t érvényre, ahol
— a zöldkárok, esetleges útkárok azonnali meg

térítésre,
— az árkolások, kutatóvágatok viszonylag rö

vid idő alatt betem etésre, term elésbe vo
násra, vagy éppen term észetvédetté nyil
vánításra (Tata, Sümeg) kerülnek és ezen 
túlm enően számos, közvetett környezetépítő 
hatás (rövid úton hasznosítható víz- és te r
málvízbeszerzési objektumok, stb.) is kifej
tésre kerül.

Tennivalóinkat jelzi, hogy a kutatások ter
veivel, jelentéseivel kapcsolatos, hosszabb ide
je  érvényben lévő KFH-utasítások term észete-
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sen nem tartalm azhatják  teljes részletességgel 
a bányászat előtt, alatt és u tán  célszerű rekul
tivációs tevékenységet megalapozó vizsgálato
kat és gazdaságföldtani számításokat. Ennek 
egyik fontos részfeladatát kiragadva, a felszíni 
barnakőszén-bányászat révén a rekultivációs 
kutatásokban élenjáró NDK tapasztalataira uta
lunk:

Irányszámok fedőréteg talajának vizsgálatára 
(Knabe, W., 1959. szerin t)

Vizsgálat
módja

Fúrások
távolsága

m

Fúrásokhoz
tartozó
terület,

ha

Fúrások
száma

1000
ha-ként

Terepvizsgálat 2000 4 250
Labor alapvizsgálat 400 64 15,4
Teljes laborvizsgálat 800 64 15,4
Növénykísérletek 1600 256 3,85

A jelzett rekultivációs célú vizsgálatokat 
(költség- és időmegtakarítás céljából) lehetőség 
szerint a  nyersanyagkutató fúrások m agm intái
nak felhasználásával végzik, indokolt esetben 
30 méteres fedő összletvastagságokat is réte
genként levizsgálva.

A hazai nyersanyagkutatási gyakorlatban a 
fedő- és fekürétegek kutatással párhuzamos 
ilyen irányú vizsgálata még nem terjed t el. A 
mező- és erdőgazdasági, de még az egyszerű 
füvesítéses rekultivációval foglalkozó intézmé
nyek — tapasztalataink szerint — a szóban 
forgó területekről kb. 1000 m 3-ként egy-egy 
reprezentatív „talajm intát’ vesznek (felszínről 
és e célú sekélyfúrásokból), m elyeket
— rendszeres alapvizsgálatoknak (Arany-féle 

kötöttségi szám,' kapilláris vízemelés, kar
bonáttartalom , szódalugosság, pH) és

— egyedi elbírálás alapján tápanyagtartalom - 
vizsgálatoknak (humusztartalom, P 2O5, K 2O) 
vetnek alá.

M intaszerű rekultivációs vizsgálati és gyakor
lati m etodikának tekinthetők a visontai ku tatá
sok, melyek azonban — a lingnittartalm ú táp 
anyagtalaj szállítási költségei m iatt — csak spe
ciális esetekben alkalmazhatók. Ugyancsak elis
m erést érdemlő kezdeményezést tapasztaltunk 
néhány építőanyagbányánál, ahol — egyelő
re előzetes vizsgálat nélkül — a hum uszrétegek 
szelektív jövesztését és utóhasznosítását néhol 
m ár nagyüzemi módon (pl. polgárdi mészkőbá
nya) is megoldották.

A növényi tápanyagtartalm ú meddőrétegek 
előzetes vizsgálatának és számbavételének föld
tani hatósági előírása (legalább esetenként) vé
lem ényünk szerint sokat segíthetne abban, hogy 
ezen „földtömeg” nagyobb része, m int táp
anyaghordozó ne a bányákat övező depóniák- 
ban vesszen kárba.

C) Ásványvagyon-védelem

Abból indulunk ki, hogy a földtörténet során 
képződött ásványvagyonunk (beleértve a kavi

csot is) nem ' sorolható a megújuló term észeti 
erőforrások kategóriájába.

A távlati védelm üket célzó építési korláto
zási, visszahagyási és egyéb gazdálkodási intéz
kedések ugyan rendeletileg m egtörténtek, be
tartatásuk  vonatkozásában azonban fokozni le
hetne az ellenőrzést.

Pozitív kezdeményezésként indultak egy év
tizede az építőanyagipari nyersanyagkataszte
rek, m elyek mielőbbi befejezését — éppen ezen 
nyersanyagok fajlagosan csekély népgazdasági 
értéke m iatt — célszerű lenne meggyorsítani. A 
szomszédos országok relációjában környezetvé
delmi és gazdaságföldtani szempontból egyaránt 
dicséretes kezdeményezésként indult be a ha
tárm enti nyersanyagcserék lehetőségét felderítő 
földtani felmérés, amelynek környezetföldtani 
végeredm ényeként a  bányászati „sebhelyek” 
csökkentése remélhető, ami a tém a továbbvite
lét is indokolja. Jelentős és tisztázatlan kérdés
nek ítéljük a kavicsbányászat és a víznyerés  
látszólagos összeférhetetlenségét, ami nálunk a 
kavicsbányászat leállításához (Csepel) ill. meg
akadályozásához (Bodrogköz) vezet, ugyanak
kor számos külföldi példa éppen a kavicsbányá
szatnak a víznyerésre gyakorolt kedvező hatá
sát (beáramlási felület növelése) m utatja. Szin
tén fokozni lehetne az ásványvagyonvédelmi és 
tájrendezési szem pontok koordinálását: bizo
nyos területeinken ill. nyersanyagoknál (külö
nösen az ásványvagyon visszahagyásánál) a 
célszerű tájrendezéssel még jobb összhangban is 
elérhető lenne a bányászat szabályozása.

Hazánkban újszerű és környezetvédelmi 
szempontból is jelentős kezdeményezés az ún. 
„ikerbányászat” megjelenése (kőszén—bauxit, 
agyag—kavics, zúzottkő—díszítőkő, stb.) am ely
nek a fajlagosan csökkenő területfelhasználás 
révén az építőanyagbányászatban óriási pers
pektívája van. Ennek fokozása megkívánja, 
hogy már a kutatás során a komplexitás elvé
nek még szigorúbb betartására kerüljön sor. 
Asványvagyonvédelmi vonatkozású kezdemé
nyezésnek m inősül és számottevő környezetvé
delmi hatással bír még
— az ipari m ellékterm ékek és hulladékanyagok 

(pl. pernye, salak) építőanyagipari haszno
sítása, m elynek fokozását az ÉVM 9. Cél
program ja is elősegíti,

— gyengébb minőségű nyersanyagok (pl. erő
sen agyagos kavicsok) és bányameddők épí
tőanyagipari alkalmazhatóságának vizsgála
ta,

— az ú t-  és lakóterület-feltöltési ún. töltés
anyagok kataszterező jellegűnek tekinthető 
felm érésének megkezdése.

A felsorolt újabb kezdeményezések a jó mi
nőségű ásványvagyon „pazarlásának” megelő
zésére, ezzel párhuzamosan a kisebb területfel
használás és környezeti ártalom  előidézésére 
irányulnak, tehá t e szempontból nagy jövő 
előtt állnak.

Dj Rekultiváció

A  rekultiváció a tém ában leginkább érin te tt 
építésügyi ágazat területén  — a pénzügyi alap
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képzés főhatósági rendezetlensége m iatt — ta 
lán a legnagyobb környezetvédelm i problém át 
jelenti. Országos adatok szerint a m élybányá
szat több m illiárd F t-o t rekultivációs ráfordítá
sai m ellett az építésügyi ágazatban ez idáig 
mindössze néhány száz millió F t lett felhasznál
va kifejezetten rekultivációs célokra. Vélemé
nyünk szerint az építőanyagterületek kívánatos 
újrahasznosítása vonatkozásában első pénzügyi 
intézkedésként sokat segítene, ha a nyersanyag- 
kutatásokra központi (KFH) alapból felhasznált 
összegeket az érin te tt szervek a megfelelő el
lenértékű rekultiváció form ájában „visszatérí
tenék”.

Az építőanyagbányák rekultivációjával kap
csolatosan a geológia igen komoly környezet- 
védelmi perspektívákkal rendelkezik, mivel 
ezen a területen  — tapasztalataink szerint — 
a különböző okokból felhagyott bányáknak csak 
egy része szorul tényleges rekultivációra, más 
esetekben azonban
— további nyersanyaghasznosítási perspektí

vák  vannak.
— a bányakörzeteknek az eredetinél magasabb 

értékű funkcionális szerepe biztosítható.
Az építésügyi ágazat felügyelete alá tartozó 

állami építőanyagbányáknál a  rekultiváció  
többnyire tervszerűen folyik, de az éves m ű
szaki, üzemi tervek ez irányú fejezetében a 
Földtani Szolgálati közrem űködést (amelyre a 
9/1970. NIM—KFH utasítás nem tér ki) fokozni 
lehetne. A kisebb „helyi” bányáknál — általá
ban rosszul értelm ezett önköltségcsökkentési 
okok m iatt — rekultivációról gyakorlatilag csak 
elvétve beszélhetünk. Fontos szakmai irányítási, 
ellenőrzési feladatai lehetnének itt  a MÄFI Te
rületi Földtani Szolgálatának.

A rekultiváció kapcsán — különösképp a fő
városi agglomerációs övezetben — „divatos té 
ma” le tt a lekicsinylőén gödröknek nevezett 
(többmillió m:! térfogatot reprezentálnak) fel
hagyott bányák recipiensként, hulladékelhelye
zési célokra történő felhasználása (ipari- és 
kommunális hulladékok, szennyvíz- és csatorna- 

. iszap, vegyipari m ellékterm ékek, stb.). Ennek 
többé-kevésbé szakszerűtlen volta sok utólagos 
problém át vetett fel (Pestlőrinc, Bécsi út, stb.). 
A kis terü letűnek  nem  nevezhető Szovjetunió
ból ve tt példákkal is alá  kívánjuk tám asztani, 
hogy alapos szakszerűséggel kell kezelni ezt a 
problémát, m ivel a hulladék

— szállítása költségigényes,
— lerakása újabb és újabb területek szennyezé

séhez vezet (kirívó hazai példa a Délegyhá
za térségi községek ivóvízének megfertőzé
se),

— a bányaterületeken kívül történő deponálása 
sem egyszerű kérdés, mivel az általában 
építőanyagipari ásványvagyon — főként 
agyag — hasznosítását akadályozza meg (pl. 
izotóptemetők). N apjaink egyik viszonylag 
égető problém áját, a  hulladékelhelyezést 
sem célszerű tehát önmagában (akár a fel
hagyottnak tűnő ásványvagyon, akár egyéb 
területek egyértelm ű szennyezése rovására) 
vizsgálni ill. megoldani.

A rövidebb-hosszabb ideje felhagyott építő
anyag-lelőhelyek további bányászati perspektí
váit felmérő országos tanulm ánnyal sajnos nem 
rendelkezünk. Ugyancsak tájékoztató szinten 
sem kerültek felm érésre a felhagyott bányák
nak az eredetinél magasabb tájrendezési fu n k 
ciójú utóhasznosítási lehetőségei. Véleményünk 
szerint a geológia környezetvédelmi szerepköré
nek továbbfejlesztésénél rendkívül lényeges a 
külszíni bányáknál m utatkozó földtani »környe
zetvédelmi és rekultivációs tennivalóknak egy
séges m etodika szerinti országos felmérése. Ez 
a kataszterező jellegű félm érés komplexen é r
tékelhető helyzetképet adna, m elynek alapján 
m egbízhatóan meg lehetne határozni a legfon
tosabb kapcsolódó szakterületek irányában 
szükséges földtani állásfoglalásokat és célszerű 
fejlesztéseket.

A javasolt felm érést a csatolt szöveges mel
lékletben részletezzük. Összeállításánál m inden 
olyan szem pontot igyekeztünk figyelembe ven
ni, am elyet
— a nyersanyagkutatási, ásványvagyonvédelmi 

előírások ez idáig nem  rögzítenek,
— a földtan és az egyéb szaktudományok szer

teágazó hazai és nemzetközi szakirodalma a 
környezetvédelem mel összefüggően lénye
gesnek tart,

— sok száz bánya személyes bejárása során a 
helyszínen tapasztaltunk.

Bízunk abban, hogy ez a teljességre törekvő 
felm érési javaslat alapul szolgálhat egy végle
ges intézkedési te rv  kidolgozásához.
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FÖLDTANI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS REKULTIVÁCIÓS 
BANYAFELMÉRÉSI ADATLAP

I. KÖ RNYEZETI —  B Á N Y Á SZ A T I ÁLLAPOTFELM ÉRÉS

1. Az előfordulás földrajzi helyzete ............... ..........................................................................................

Város, község, m űút, csatorna s tb .............................................................................................................

.................................................................................-tói való távolság .................................................. m

2. Üzemeltető megjelölése (állami, tanácsi, szövetkezeti, magán): .....................................................

3. A környezet funkcionális helyzete
a) Beépített terület;
b) Beépítésre előirányzott;
c) Külső (egyedi), ipari, illetve lakóterület;
d) Mezőgazdasági;
e) Erdőgazdasági;
f) Meglévő v. tervezett természetvédelmi;
g) Üdülőövezet;
h) Nagyvárosi (ipari) agglomerációs övezet;
i )  'E gyéb  .........................................................

4. A bányakörzet nagyságrendje (hektár) ...........................................

5. A  külszíni termelés módja
a) Gravitációs v. magasművelés
b) M élyművelés:

— a vízszint feletti
— vízszint alóli

c) Speciális (vágat, akna)

6. A term elt nyersanyag(ok) m egnevezése..........................................

7. A térszínváltozás nagyságrendje (hektár, illetve ezer m3)

a) Összterület ........................................................................................

b) Kiterm elt teljes kőzettömeg ......................................................

c) Belső depóniák méretei, térfogata ..........................................

d) Külső meddő m éretei, térfogata ..............................................

e) Bányafalak m éretei .......................................................................

f) Bányarézsűk méretei, hajlásszöge ..........................................

8. Ásványvagyon-visszahagyások (m2 és m3) .................................

9. Asványvagyon-betemetés, -visszatöltés meddővel (m2 és m3)

*

10. Hidrogeológiai — hidrológiai viszonyok
a) Bányabeli vízfelület és vízkészlet nagysága (m2 és m3)
b) Csapadékvíz
c) Talajvíz
d) Rétegvíz —- karsztvíz
e) Beszivárgási — lefolyási viszonyok jel emzése .............

11. Talajréteg (m3)
a) Kutatás alapján (eredeti állapotban)
b) Elszállított
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c) Helyszínen deponált
d) Meddővel lefedett
e) Talaj eróziós hatás a la tt

12. G eotechnikai hatások (m2 és m ') ............................................................

a) Bányafalak, rézsűk mozgásveszélye ..............................................

b) M eddőhányók mozgásveszélye .......................................................

c) Kőzet-,, sziklaomlás veszélye ............................................................

d) Környező felszínmozgásos te r ü le te k ...............................................

e) A körzetben alábányászott, illetve arra  tervezett te rü le t ..

f) Alapozási viszonyok változásainak jellege és m éretei ..............

, g) Épületkárok és veszélyeztetett építm ények fontosabb adatai

13. Vízszennyezés:

a) eredete ..................................................................................................

b) terjedelm e (m2 és m3) .........................................................................

14. Levegőszennyezés

a) eredete ..................................................................................................

b) becsült hatósugara (m) ....................................................................

15. Biológiai változások fontosabb adatai ...............................................

II. Á S V Á N Y V A G Y O N -P E R SP E K T ÍV Á K  ES Ú JR A H A SZN O SÍTÁ SI ÁLLAPO TFELM ÉRÉS

A) Á sványvagyon-perspektívák

1. N yersanyagterm elés helyzete
a) rendszeresen folyik
b) időszakos
c) m egszűnt

2. Az ado tt nyersanyag további m űvelésére perspektivikus terü le t (m2 és m3)

3. Egyéb nyersanyagok külszíni m űvelésére perspektivikus te rü le t (m2 és m3)

B. Rekultiváció

1. M egvalósult a) Spontán
b) Tervszerűen

2. Folyam atban ................................................................................................

3. Felülvizsgálandó .............................................  ......................................

4. Azonnali megkezdése szükséges .........................................................

5. Középtávon megkezdése célszerű .........................................................
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6. Nem célszerű

C) Rekultiváció módozatai

1. Épuési te rü let előkészítése
1. Terepegyengetés
2. M eddővisszatöltés
3. Törmelékelhelyezés

2. M eddő-újrahasznosítás másodlagos nyersanyagként

3. Hulladék-elhelyezés: ideiglenes, végleges

1. Szilárd
2. Folyékony — félfolyékony
3. H áztartási
4. Biológiai
5. Vegyi
6. Speciális (radioaktív, mérgező)

4. Vízügyi hasznosítás
1. Öntözés
2. Halastó
3. Egyéb

5. Üdülési — szabadidő-felhasználási jellegű

6. Sportcélú
a) Sportpálya
b) Vízisport

7. Tudományos
a) Régészeti — múzeológiai
b) Geológiai
c) Barlangtani
d) Biológiai

8. Idegenforgalmi
Kilátóhelyek — morfológiai elemek
b) K ulturális rendezvények
c) Ipari emlékek bem utatására

9. M űvészeti (alkotótáborok)

10. Egyéb észrevételek ..........................................................
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