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1. BEVEZETÉS

1.3 A környezetvédelem tudom ányos alapjai

1.1 A környezetvédelem ről általában

Tudom ányos tére n hazánkban az 1971— 1985.
közötti időszakra kidolgozott környezetvédelm i
program ot „Az em beri m akro- és m ikrokörnye
zet legkedvezőbb kialakítása” címmel az 1012/
1972. (IV. 271.) Mt. szám ú határozat az Orszá
gos Távlati Tudom ányos K utatási Terv orszá
gos szintű kutatási célprogram jai közé sorolta.
Az ún. К —5 célprogram 10 fő feladatának
m ajdnem m indegyikében részt kell vennie a
földtani kutatásnak.
Ezeknek a fő feladatoknak a rendszerében
fogjuk a későbbiekben részletezni a környezetföldtani kutatási részfeladatokat.
Más szem pontból a legáltalánosabb földtani
kutatási program „Az ország term észeti erőfor
rásainak kutatása és feltárása” с. OTTKT tá r 
caszintű kutatási főirány a két legfontosabb
terü leten átfogóan megfogalmazza a földtani
kutatások feladatkörét a környezetvédelem m el
kapcsolatosan. Egyrészt m eghatározza a term é
szeti erőforrásoknak azon körét, am elyek első
sorban a földtudom ányok kutatási terü letére
esnek. Ezek közül a legfontosabbak az ásványi
nyersanyagok, a talaj képződés és pusztulás, a
felszín alatti vizek és a tájalkotó term észeti té 
nyezők.
Ezekkel kapcsolatosan a „fő irány” kiindulva
abból a tételből, hogy: „term észeti erőforrások
azok a term észeti adottságok, am elyek a term e
lés adott fejlettségi szintjén gazdaságosan hasz
nosíthatók a társadalom anyagi szükségleteinek
kielégítésére” — vállalja, hogy a földtudom á
nyok eszközeivel és m ódszereivel ku tatja és
feltárja a term észeti erőforrásokat, k u tatja és
feltárja a velük való ésszerű gazdálkodás és
felhasználás m ódozatait, k u tatja és feltárja az
őket károsító tényezőket és hatásokat, ku tatja
és feltárja a károsító tényezők és hatások elleni
védekezés m ódozatait; egyszóval a m aga te rü 
letén csatlakozik a környezetvédelem egyik
alapvető feladatköréhez, a term észeti erőforrá
sok racionális felhasználásának m egvalósításá
hoz.
M ásrészt a tárcaszintű fő irány külön feladatcsoportként szerepelteti legfontosabb földtani
környezetvédelm i szem pontú kutatásaink össze
foglaló m eghatározását, „A társadalm i, gazda
sági tevékenység és a term észeti környezet
egyensúlyának (összhangjának) biztosítása” cí
men. Ezen belül a legfontosabb k utatási fel
ad atként jelöli meg a term észeti környezet
egyensúlyának m egbontását előidéző hatások
idő- és térbeli feltárását, valam int a társadalm i
term elés és term észeti erőforrások kölcsönha
tásának integrált értékelését az ország egyes
régióiban és reprezentatív típusterületein.
M indezekkel a földtani kutatások intézm é
nyesen is szerves összetevőjévé váltak a kör-

N apjaink társadalm i és gazdasági fejlődése, a
term előerők roham os növekedése és koncentrá
lódása — korábban elenyésző m értékű — ártal
mas. károsító hatásokat eredm ényez, am elyek
elleni védekezés az egész társadalm at érintő
közös feladattá vált.
Ez a társadalm i összefogás teszi szükségessé
m inden tudom ányág elm eleti és gyakorlati
szakterülete részvételét az em beri m akro- és
m ikrokörnyezet m inden irán y ú védelm ének tu 
dom ányos m egalapozása és gyakorlati kivitele
zése terén.
A korszerű technika és a fejlett gazdaság
m indenképpen létrehozza azokat az anyagi és
szellemi feltételeket, am elyek éppen az általa
okozott környezeti károsodások elleni védeke
zés lehetőségét biztosítják. M ásrészt azonban
m inden szakterület országosan összehangolt,
nagy tudom ányos igényességgel és hosszútávon
m eghatározott tevékenységére van szükség ah 
hoz, hogy a társadalom adta gazdasági lehető
ségek optim ális kihasználásával a lehető leg
jobb környezetvédelm i tevékenység folyjék ha
zánkban.
1.2 A magyarországi környezetvédelem
és a környezeti földtan viszonya
Am ikor a földtani tudom ányok és gyakorlati
alkalm azásuk helyét és szerepét meg kívánjuk
határozni abban a kom plex rendszerben, amely
a környezetvédelem m egoldására hivatott, ak
kor elsősorban be kell helyeznünk az e téren
kialakult hazai viszonyok közé és ugyanakkor
az intézm ényesen koordinált környezetvédelm i
tevékenység körébe is.
M agyarországon az „1976. évi II. törvény az
em beri környezet védelm éről” terem ti meg a
társadalom teljes egészét átfogó jogi alapot és
kötelezettséget a környezetvédelem re.
A törvény 9. §-a egyértelm űen m eghatároz
za a környezetvédelem körét.
Ezen belül elsőként a „Föld védelm e” hatá
lyát kiterjeszti a talajra, az alapkőzetekre és
az ásványi nyersanyagokra. Továbbiakban a
vizek védelm ét, a levegő, az élővilág, a term é
szeti táj és a települési környezet védelm ét ír
ja elő külön-külön a törvény. Az utóbbiak kö
zül a környezeti földtan szerepe főleg a m ély
ségi vizek, az élővilág, a term észeti táj és a
települési környezet védelm ével kapcsolatosan
számottevő, m ind a tudom ányos kutatás, mind
pedig a gyakorlati m egvalósítás és adm inisztra
tív szabályozás tekintetében.
III. d íjat n y e rt pályam ű.
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nyezetvédelem nek hazai viszonylatban. Az el
m últ öt évben ezen a téren m egvalósított szá
mos kutatási részfeladatot, illetve a jövőbeni
feladatok végrehajtását különböző szervek, el
sősorban a tárcaszintű főirány-koordináló ha
tóság, a Központi Földtani H ivatal finanszí
rozzák.
1.4 A környezetvédelm i politika és a
környezeti földtan
Ezek u tán röviden ki kell térn ü n k a környe
zetvédelm i politika alkalm azására földtani te 
rületen, illetve az önálló földtani környezetvé
delmi politikai irányelvek m egvalósításának le
hetőségére. A környezetvédelm i politika m int
az MSZMP politikájának szerves része, elvá
laszthatatlan az MNK társadalom politikájától
és kapcsolódik a gazdaságpolitikához, a szociál
politikához és életszínvonalpolitikához is oly
módon, hogy a m aga területén a környezetvé
delem olyan célkitűzéseket tartalm az, am elyek
a felsorolt politikai irányok feladatainak haté
kony m egvalósítását segítik elő. A szocialista
társadalom környezetvédelm i politikájának né
hány alapelvét közvetlenül alkalm azhatjuk
földtani vonatkozásban is. A földtan környezetvédelem m el foglalkozó, de általában m inden
m űvelőjének is politikai feladata a társadalm i
tudatform álás terén az alábbiak vonatkozásá
ban tevékenykedni.
— N yújtsunk védelm et a földtan területén
jelentkező a term észetet hátrányosan m eg
változtató, esetleg egyéb károkat és veszé
lyeket okozó em beri tevékenység ellen, az
ilyen elhatározások és nézetek elterjedé
sét előzzük meg és hatásukat küszöböljük
ki.
— H assunk oda, hogy m inden em ber gondol
kodásában elsőrendű feladatnak m inősül
jön a pusztító term észeti erők hatásának
csökkentésére való törekvés és a term é
szeti erőforrásokkal való ésszerű gazdál
kodás.
— A földtani környezetvédelm i politika a
m aga területén járuljon hozzá az életkö
rülm ények javításához, a
környezeti
szennyeződések elleni védekezés elősegí
tésével a lakosság szám ára olyan környe
zeti körülm ények biztosításával, am elyet
em berhez méltó léte, egészsége és testi
épségének védelm e m egkíván.
/— Végül a földtani környezetvédelm i politi
kának is alapvető feladata, hogy segítse
elő a gazdasági növekedés hatékonyságát.
A környezetvédelm i politika legfontosabb
eszköze a szervezett közművelődési propagan
da a legkülönbözőbb szinteken.
Ezenkívül a közoktatásban alap-, közép- és
felsőfokon hely biztosítása a környezetvédelm i
szem lélet érvényesülésének a földtudom ányok
kal kapcsolatosan is.
A továbbiakban a földtan környezetvédelm i
szerepét hárm as bontásban — a tudom ányos
kutatások, a gyakorlati m egvalósítás és az ad
m inisztratív követelm ényrendszer, ill. szabályo
zás területén — részletezzük.
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2. K Ö RN YEZETV ÉD ELM I FÖ LDTANI
K U T A T Á SO K
Az „Em beri m akro- és m ikrokörnyezet leg
kedvezőbb kialakítása” с. К — 5 országos szintű
kutatási célprogram I. sz. fő feladata: a levegőtisztaság védelme. Ezzel kapcsolatosan a föld
tannak közvetlen kutatási feladatai nincsenek.
K ét fontosabb terü leten jelentkezik közvetett
feladatként idetartozó kutatási irányzat. Egyik
az, hogy a jövőben az egyre fontosabbá váló
energiahordozó, a lignit minőségi követelm é
nyeinél a ham utartalom vizsgálatánál a pernye
képződési és ezzel a levegőszennyezési m utató
kat is előre meg kell határozni a m ajdani szű
rés és pernyeválasztás jó előtervezése céljából.
A m ásik terü let pedig a geológiai, geomorfo
lógiai felépítésből adódó különböző kitettségű
területegységek viszonyainak kutatása a kör
nyező országokból, illetve belső forrásokból
származó levegőszennyeződés hatásainak vonat
kozásában.
Itt elsősorban azoknak a földtani felépítés
ből származó befolyásoló tényezőknek a szám
bavétele fontos, am elyek a m eteorológiai vi
szonyokat befolyásolják és ezzel a légszennye
ződés terjedését, illetve akadályozását segítik
elő.
2.1 А К —5 országos szintű kutatási célprogram
II. sz. fő feladata: a felszíni és felszín alatti
vizek tisztaságának védelm ével összefüggő
környezeti kutatások.
A földtan egyik fontos részterülete, a hidrogeológia, az a tudom ányág, am ely a mélységi
vizekkel kapcsolatos kutatások csaknem teljes
skáláját végzi. így az ezzel összefüggő környe
zetvédelm i kutatások végrehajtására is hivatott.
Hidrogeológiai szem pontú felosztásban
a
m élységi vizekkel kapcsolatos környezetvédel
m i kutatási feladatokat a következőkben rész
letezzük.
2.1.1 Talajvízvédelem
A talajvíz elhelyezkedésénél fogva a legérzé
kenyebb felszín alatti vízfajta a felszíni szenynyezőforrások hatása szem pontjából. A csapa
dékvizek által táp lált talajvizet egyaránt ve
szélyeztetik a felszínen jelentkező folyékony
hulladékanyagokból és a szilárd hulladékokból
kioldódó és beszivárgó szennyezőanyagok.
Ebből a szem pontból az alábbi regionális ku
tatások elvégzése és térképi ábrázolásuk szük
séges.
— T alajvíztükör
felszínhez
viszonyított
mélységi helyzete.
— T alajvíztükör időszakos ingadozása.
— Talajvíz feletti rétegek kőzettani és át
eresztő képességi viszonyai.
-—- A talajvíz laterális áram lási viszonyai.
— A talajvíz fekükőzetének kőzettani és vízrekesztő-képességi param éterei.
— A talajvíz kemizmusa.
M indezek alapján a hidrogeológiai kutatások
révén a következő közvetlen környezetvédelm i
kérdésekre kell választ adni:

Egy adott ponton jelentkező szennyező forrás
hatása a talajvízre; a szennyezés vertikális be
hatolási sebessége; a szennyezett talajvíz hori
zontális irányú terjedési irányai és hatástávol
sága; a term észetes tisztulás térbeli eloszlása; a
m élyebb rétegvizek felé történő átadás lehető
ségei; a kem izm usban beállt változás térszer
kezete; a talajvíz szennyeződésének közvetett
hatásai; megelőzés és védekezési lehetőségek a
földtani viszonyokba történő beavatkozások kö
vetkeztében. A felsorolt problém ák m egoldásá
nak m ódja a regionális kutatási eredm ények
m ellett a részletes helyi vizsgálatokra alapozott
tanulm ányok és szakvélem ények készítése.
A talajvizeket érő egyéb hatások vizsgálata
és ennek káros következm ényei ellen való vé
dekezést is hidrogeológiai kutatások segíthetik
hatékonyan elő. Ezek közül két fontosabb cso
portba tartozókat kell felsorolnunk.
— Egyik a koncentrált nagyarányú vízkivé
tel következtében a tározó rétegek kőzet
tani szerkezetében beálló változások vizs
gálata, az előrejelzés m ódszereinek kidol
gozása, a károsodás nélkül kivehető vízm ennyiség m eghatározása, az utánpótlódás m értékének kiszám ítása stb.
— A m ásik tém ába tartozó kutatási feladat a
felszínről m űvelt nyersanyagbányák ha
tásának vizsgálata a talajvízre. T ekintet
tel arra, hogy egy-egy lelőhely m egkuta
tása eleve földtani feladatot jelent, ennek
során a későbbi m űvelés okozta különbö
ző környezeti károsodásokra való felké
szülés, azok ellen való védekezés, m ajd az
eredeti term észetes körülm ények vissza
állítása, vagy kedvező rekultivációs mód
szerek kidolgozása esetenként, szintén
geológiai feladat.
A talajvízre gyakorolt hatása egy m egnyi
to tt nagyobb felületű bányagödörnek k ét
irányú lehet. Egyrészt a szabadtükrű ta 
lajvíz-tó párolgási tényezője jelentősen
megnő, m ásrészt közvetlen szennyezési
felületet ad. M indkét szem pont figyelem bevételével kell az ilyen irányú k u tatá
sokat lefolytatni a lelőhelyeket értékelni,
ill. a bányászatot végrehajtatni.
Végezetül a hidrogeológiai kutatásoknak még
egy fontos terü letét kell m egem lítenünk. Ez pe
dig a részvétel az országos talajvízm egfigyelő
kúthálózat kiépítésében és környezetvédelm i
észlelési, illetve értékelési tevékenységében, a
vízm inőséget befolyásoló földtani tényezők h a
tásának rendszeres vizsgálata és szám ítása ré 
vén.
2.1.2 M élységi rétegvizek védelm e
M agyarország geológiai felépítéséből adódó
an, az ivó- és iparivíz-szükségletének jelentős
részét a rétegvizek kategóriájába tartozó m ély
ségi vizekből nyeri. Ezek védelm e és a velük
való ésszerű gazdálkodás elsősorban tudom á
nyosan m egalapozott átfogó és részletes ism e
retü k re épülhet fel. Ezért a m agyarországi
hegyvidéki és alföldi területeken folyó regio
nális rétegvízkészlet felm érése, térképezése és az
állandósított m élységi vízm egfigyelő-kúthálózat

adatainak kiértékelése során a következő, kör
nyezetvédelm i szem pontból fontos vizsgálato
kat kell elvégezni, illetve a felsorolt irányok
ban kell a kutatásokat tovább fejleszteni.
2.1.2.1 Á tfogó kutatások.
-— V ízföldtani egységenként vagy rétegvíz
tározó rendszerként a vízháztartás, a víz
m érleg exakt m eghatározása, a káros ha
tások nélkül kivehető vízm ennyiség meg
határozására.
— Rétegvíztározók kölcsönhatásának vizsgá
lata, az egyes rendszerek term észetes utánpótlódásának és a m esterséges utánpótlás
lehetőségeinek kutatása.
-— A talajvíz és a karsztvíz összefüggés-vizs
gálata a rétegvizekkel.
— Á sványi és gyógyvizek összetételének vál
tozása feltárás és term elés következtében.
— A földtani felépítésből következő rétegvíz
védelm i lehetőségek kutatása.
— Rétegvizek gázosodásának vizsgálata és az
ellene való védekezés m ódozatainak ku
tatása.
— M élyfúrás (szilárd ásványinyersanyag-kutatási és szénhidrogénkutatási) tevékeny
séggel kapcsolatban a rétegvizek tisztasá
gának m egóvására irányuló vizsgálatok.
— Iszapszökések által okozott szennyeződé
sek csökkentési lehetőségeinek vizsgálata.
— M élybányászat által é rin te tt rétegvizek
tisztaságának védelme, a készletek vissza
pótlása és a lem űvelt terü letek eredeti
hidrogeológiai viszonyainak visszaállapítása céljából végzendő kutatások.
2.1.2.2 Célkutatások
Az átfogó vizsgálatokon kívül helyi környe
zetvédelm i szem pontú kutatások közül az aláb
biak képezhetik a földtan soronlévő feladatait.
— Földtani képződm ényekhez, n a g y s z e r e 
tekhez kötött nagyobb m élységi lehatolású
felszíni szennyeződések m int a rétegvizek
re ártalm as hatások fellépésének, ill. le
hetőségeinek előrejelzésére irányuló vizs
gálatok.
— Hegyvidéki és m edencebeli területegysé
geken a m élységi vízm egfigyelő-kúthálózatban a víz kem izm usa változásainak
rendszeres vizsgálata, összefüggések kere
sése a m esterséges beavatkozások és a
víz kém iai összetételében beállt változások
között.
— Egyes koncentrált rétegvízkivételi helye
ken előálló esetleges nagym értékű tározókőzet-kiürülésből szárm azó rétegomlási,
vagy felszínig ható süllyedési jelenségek
lehetőségeinek vizsgálata, előrejelzése és
az ellene való védekezés m ódszereinek ki
dolgozása.
2.1.3 K arsztvizek védelm ével kapcsolatos
környezetföldtani kutatási feladatok
A m agyarországi karsztvizek kutatásának és
feltárásának a hidrogeológia által végzett fel
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adatai számos vonatkozásban eddig is kifejezet
ten környezetvédelm i szem pontú vizsgálatok és
szintézisek végzésére irányultak.
2.1.3.1 Átfogó kutatások
—- K arsztvíztároló rendszerek vízháztartásá
nak m eghatározása, készletének kiszám ítá
sa a belőlük tartósan, károsodás nélkül ki
nyerhető vízm ennyiség m eghatározására.
— A m élybányászat és a karsztvíz kölcsön
hatásának regionális vizsgálata.
— K arsztvízrendszerek és a környezetükben
lévő m ás
kém iai összetételű, esetleg
szennyező hatású felszín alatti vizek köl
csönhatásának vizsgálata.
— A nagyhőm érsékletű m élykarsztok lehűlési tendenciáinak és okainak kutatása.
2.1.3.2 Célkutatások
Az általános karszthidrogeológiai kutatások
környezetvédelm i irányzatain túlm enően köz
vetlen környezetvédelm i kutatási feladatai is
vannak a karsztokkal foglalkozó földtani vizs
gálatoknak. Ezek a következő fontosabb tém ák
ban foglalhatók össze:
— Szennyezésre rendkívül érzékeny felszíni
karsztterületek áttekintő és részletes lép
tékű kijelölése.
— Nagyobb karsztvíztározó rendszerek geo
lógiai okok m iatt felszínről származó
szennyezések tekintetében legérzékenyebb
pontjainak vagy területegységeinek térk é 
pi m eghatározása.
— Nyílt, felszíni és nagy áteresztőképességű
kőzetekkel fedett karsztok, m int legkitettebb képződm ények felkutatása és nagy
léptékű regisztrálása.
— Egyes karsztvízrendszerek kém iai összeté
telének rendszeres vizsgálata.
— Országos karsztvízminőségi kutatóhálózat
kiépítése a szennyező források belépésének
gyors regisztrálása céljából.
— K arsztvíz-szennyeződések okainak, te rje 
désének és földtani eszközökkel történő
radikális kiküszöbölésének m ódozataira
irányuló kutatások.

2.2.1.1 Talajgenetikai környezetföldtani k u tatá
sok
Alapvető kutatásm eghatározó tényező, hogy
a talaj a geológia vizsgálati körébe tartozó al
talajból, vagy alapkőzetből keletkezik, ebből
újul meg term észetes viszonyok között. Ezért
elsősorban a talaj genetikai kutatások környe
zetvédelm i feladatait soroljuk fel:
—• Talajok képződésének vizsgálata a külön
böző földtani képződm ényeken az intenzi
tások és a minőségi eloszlás tekintetében.
— A talaj képződést károsan befolyásoló te r
mészetes geológiai folyam atok feltárása és
az ellenük való védekezés m ódozatainak
m egkeresése.
— Talaj képződést elősegítő földtani körülm é
nyek létrehozásának kutatása.
— Talajképződés intenzitását fokozó term é
szetes kőzetanyagok kutatása és alkalm a
zási lehetőségeik m eghatározása.
2.2.1.2 A talajok term őképességével kapcsolatos
kutatások
A „talajok m inősége” alapvető kérdéscsoport
já t a környezetföldtani kutatások is érintik:
— A talajm inőség javítására szolgáló helyben
fellelhető term észetes alapanyagok kuta
tása és feltárása.
— O rganom ineralikus kőzetek kutatása és
feltárása a szervesanyagszegény talajok
m inőségének regionális javítása céljából.
— Savanyú hom oktalajok javítására irányuló
agrogeológiai kutatások végzése.
— Á ltalában a m elioráció területegységen
kénti földtani vonalon jelentkező problé
m áinak m egoldására irányuló vizsgálatok.
— H elyben fellelhető forgatásos talajjavító
anyagok kutatása, a nagyobb m éretű „digózásos” talajjavítások földtani előkészíthetőségének vizsgálata céljából.
2.2.1.3 A talajpusztulás és szennyeződés
m egakadályozását elősegítő kutatások

A talajok pusztulása és szennyeződése terén
szükséges földtani kutatások a következők:
2.2
А К —5 országos szintű kutatási célprogram, -— Term észetes okok m iatt bekövetkező ta 
lajpusztulások kim utatása, térképi ábrázo
III. fő feladata: „A föld védelm e” tárgyában
lása.
végzendő kutatások.
/
— A kiváltó okok m egszüntetésére történő
vizsgálatok és kísérletek, geomorfológiai,
А К —5 országos kutatási célprogram ezen
hidrogeológiai, kőzettani, geokémiai eszkö
fejezetét szükségképpen ki kell terjeszteni a
zökkel.
„K örnyezetvédelm i törvény” idevonatkozó álta
— M esterséges beavatkozások révén történő
lános érvényű rendelkezéseivel.
talajpusztulások
geológiai következm é
Ennek értelm ében a föld védelm e kiterjed: a
nyeinek
feltárása.
talaj, az alapkőzet és az ásványi nyersanyagok
— A geológiai viszonyoknak m esterséges be
védelm ére, te h á t geológiai értelem ben véve, az
avatkozások okozta m egváltoztatása m i
egész „litoszféra” védelm ére.
a tti talajpusztulás elleni védekezés módo
zatainak kikísérletezése.
2.2.1 A talaj védelm e
-— Eróziós talajpusztulás elleni védekezés
A talaj m int m egújuló term észeti erőforrás
geológiai megalapozása.
rendszeres kutatás tárg y át képezi a m érnökgeo
— Deflációs talajpusztulás okainak földtani
lógia, az agrogeológia, a talaj geokémiai, sőt a
m ódszerekkel történő m egakadályozása.
m ikrobiogeokémiai résztudom ányok szám ára is.
— Talajok vegyi pusztulásának vizsgálata és
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geokém iai m ódszerekkel történő m egaka
dályozása.
—• K om plex agrogeológiai m intakutatások
végzése egy-egy speciális területegységen
és a term őtalaj földtani eszközökkel tö r
ténő regionális vizsgálata az átfogó talaj védelm i eljárások kidolgozása céljából.
2.2.2 A z alapkőzet, vagyis a földkéreg felszín
alatti régióinak védelm e
Az „alapkőzet” , illetve a földkérget alkotó
kőzetek és ásványi nyersanyagok védelm ével
kapcsolatos kutatások terén a földtan szinte ki
zárólagos „tém afelelős” . E zért m inden, a föld
m élyének m egism erésére szolgáló földtani ku
tatás részben m int az em beri környezet e je 
lentős szférájának m egism erésére és term észe
tes viszonyainak m egóvása céljából végzett
környezetvédelm i feladatként is felfogható.
Term észetesen ezek kizárólag környezetvé
delmi kutatásként való feltüntetése rendkívül
erőltetett és nem helytálló felfogás. A földkéreg
védelm ével kapcsolatosan a környezeti geológia
szám ára javasolt álláspont kialakítását részünk
ről a következőképpen kíséreljük meg:
A földkéreg kőzeteinek jó része potenciálisan
ásványi nyersanyagként fogható fel és így fel
tétlenül védelm et érdem el. Az ásványi nyers
anyagokat a földkéregben k ét fő csoportra
oszthatjuk környezetvédelm i m egítélés szem 
pontjából is:
A) M egkutatott és kategorizált, te h á t ism ert
ásványinyersanyag-előfordulás.
B) Még nem ism ert, földkéregben lévő ásványinyersanyag-kincs.
Az „A” kategóriába sorolt, ismert- nyers
anyagkincsek védelm e a gazdaságtalan, nagy
term elési veszteséggel járó, szakszerűtlen bá
nyam űveléstől, más nyersanyagra irányuló bá
nyászati tevékenység készletszennyező
vagy
pusztító hatásaitól stb., teh át az ásványvagyon
védelm i feladatok összessége — noha tu lajd o n 
képpen környezetvédelm i kutatási tevékenység
— külön ásványvagyongazdálkodási szférába
tartozik. Ezekre hosszú idő óta kialakult kom p
lex szabályozási rendszerek, átfogó- vizsgálati
és kutatási előírások vonatkoznak.
Itt k ét fontos és újabban bevezetendő kör
nyezetvédelm i feladatkör jelentkezik.
2.2.2.1 N yersanyagválaszték kutatása és
feltárása
A környezeti szem pontból legerősebben ható,
nagyobb földterületeket igénybe vevő külszíni
építőiparinyersanyag-bányászat teré n kell ezt
elsősorban m egfelelő kutatási tevékenységgel
biztosítani. A különböző terü letek en ism ert
nyersanyagindikációk közül elsősorban a kör
nyezetvédelm i szem pontból előnyösen m űvel
hető előfordulásokat kell m egkutatni.
Ehhez figyelem be kell venni az alábbiakat:
— Településfejlesztés táv lati tervei.
— Ivóvízellátási tervek.
— Ipari és m ezőgazdasági in fra stru k tú rák
fejlesztési tervei a körzetben.

— Tájképi, term észeti környezeti összhang és
az erre gyakorolt várható hatás.
M indezek alapján, m ivel a felsorolt szem pon
tok rendkívül sokoldalúak és változékonyak le
hetnek, egy-egy körzetben több azonos m inősé
gű nyersanyag-előfordulást kell m egkutatni és
azok közül a m inden szem pontból legoptim áli
sabban m űvelhetőt kell m egnyitni.
2.2.2.2 Felszíni bányam űveletek
visszatájosítása
A m ásik idetartozó tém acsoport a felszíni bá
nyam űvelések felhagyásával és visszatájosításával, ill. rekultivációjával kapcsolatos kutatások
köre. Ezt m ár jelenleg is számos hatósági ren
delet szabályozza és írja elő. Azonban a kivi
telezést m egalapozó tudom ányos vizsgálatok és
kutatások szinte sehol sem tartanak. Ezzel kap
csolatosan a földtan legfontosabb feladatai a
következők:
Földtani tájegységenként és nyersanyagon
kén t (cem entipari nyersanyagok, építőkő, be
tonadalék, kavicsoshomok,, homok, tégla- és cse
répipari
agyagok,
vegyesásványbányászati
nyersanyagok stb.), ki kell dolgozni a felhagyott
bányam űveletek term észetes anyagokkal (kőze
tekkel) történő részbeni feltöltését, vagy tereprendezését.
— Előzetesen vizsgálni kell a bányagödrök
hulladékkal történő feltöltéséből várható
an szárm azó következm ényeket a rétegtan i felépítés függvényében.
-— Meg kell határozni a különböző kőzetek
ből visszahagyható term észetes síkok leg
optim álisabb dőlésszögeit.
— A rekultivációra szoruló objektum körze
tében fel kell tárn i a szükséges alapanya
gokat.
— A rek u ltiv ált terü leten előre kell jelezni
a talajpusztulás várható m értékét, illetve
a m esterséges térszínt úgy kell kialakí
tani, hogy azon a talajpusztulás m inim á
lis legyen.
E rre széles körű kutatásokat kell folytatni,
felszínm orfológiai és talaj minőségi varián
sokkal.
— A különböző visszatájosítási megoldások
gazdaságossági vizsgálatai földtani szem
pontból.
— A k iterm elt nyersanyag egy részével tö r
ténő visszatájosítási megoldások kidolgo
zása.
2.2.2.3 A földkéreg védelm e a még nem ism ert
ásványi nyersanyagok érdekében
A ,,B” kategóriába sorolt, m ég nem ism ert
ásványi nyersanyagok, m int a földkéreg egy
ségei, vagy potenciális népgazdasági é rté k tá r
gyak védelm e egyaránt a környezetföldtani ku
tatások körébe tartozik. Ezek közül a földtani
eszközökkel és m ódszerekkel végzett kutatások
főleg a rra irányulnak, hogy az eredeti term é
szetes viszonyok és param éterek fenntarthatok
legyenek a földkéreg kőzeteiben, továbbá, hogy
az ott települő, de még fel nem tá r t nyers
anyagokat a szennyezések és egyéb hatások ne
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károsítsák. Ilyen irányú földtani kutatásokat a
jövőben az alábbi tém ák vonatkozásában kell
fo ly ta tn i:
—- A földkéregbe ju tta to tt folyékony hulla
dékanyagok hatásának vizsgálata a kőze
tekre.
— A befogadó kőzetek (tárolók) földtani, fi
zikai és kémiai param étereinek m eghatá
rozása a betáplálás előtt.
— A betáplált folyékony
hulladékanyag
(toxikus, kemikáliák, szerves hulladékok)
áram lási és terjedési viszonyainak m egha
tározása a rétegtani felépítés, a tektonika
és kőzetminőség függvényében.
— A befogadó kőzetből való továbbáram lás,
ill. a környező kőzetekre gyakorolt szenynyezőhatás m értékének m eghatározása és
előrejelzése.
— A hatástávolság kiszám ítása, a betáplált
folyékony hulladékanyag összetétele, kon
zisztenciája és a kőzetek perm eabilitása
alapján.
— A betáplált folyékony hulladékanyagok
hatására a kőzetekben végbem enő átm e
neti és végleges geokémiai változások és
folyam atok regisztrálása.
— A kőzetek földtani param étereiben beállt
változások m eghatározása.
— A földkéregbe ju tta to tt szilárd hulladék
anyagokkal kapcsolatosan hasonló vizsgá
latok elvégzése szükséges kom binálva a
felszín alatti vizek oldó- és szállítóhatásá
nak kutatásával.
2.3 А К —5 országos szintű kutatási főirány IV.
fő feladata: a hulladék ártalmatlanításával és
felhasználásával kapcsolatos kutatások
A földtan egyik legfontosabb környezetvédel
mi feladatcsoportja a különböző hulladékok ár
talm atlanítása és káros hatásoktól m entes vég
leges elhelyezése céljából végzett kutatások
folytatása. Ebben a tém acsoportban két fő ku
tatási fázist kell elkülönítenünk. Ú gym int az á t
fogó alapkutatásokat és a konkrét célkutatáso
kat.
2.3.1 H ulladékelhelyezéssel kapcsolatos
környezetföldtani alapkutatások
— Idetartoznak a regionális térképezések,
, am elyek a földtani felépítés függvényé
ben a külszínen táro lt és a felszín alá
helyezett hulladékok szennyező hatásaira
való érzékenységet ábrázolják területegy
ségenként.
— Ebbe a kategóriába sorolhatók azok a ku
tatások, am elyek regionálisan tá rjá k fel a
különböző hulladékok elhelyezésére alkal
mas földtani képződm ényeket.
-— H arm adsorban ide tartoznak azok a kataszterezési szinten végzett felm érések,
am elyek az ország területén a felszín alat
ti m esterséges térségeket értékelik és re
gisztrálják
hulladékelhelyezés
céljából
(elsősorban felhagyott bányavágatokat, ak
nákat, stb.).
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2.3.2 H ulladékelhelyezési környezetföldtani
célkutatások
Ebbe a tém acsoportba a konkrét terü leten je
lentkező m egadott minőségi összetételű hulla
dékok tartós, károkozásm entes elhelyezésére
irányuló földtani kutatások tartoznak. Ezekre
számos példa van a m ár kidolgozott kutatási
tém ák sorában. Fontos, hogy a földtani kuta
tás felkészüljön az egyre növekvő ilyen irányú
igény kielégítésére. A jelenlegi felm érések sze
rin t 5— 80 ezres lélekszám ú települések hulla
dékelhelyezési (ipari és háztartási hulladék) le
hetőségének felkutatása, toxikus m ellék- és
végterm ékeket szolgáltató nagyüzem ek hulla
dékanyagainak végleges elhelyezésére irányuló
kutatások, valam int egyes régiók (pl. a Balaton
partja) kom plex hulladékelhelyezési m egoldásá
ra szolgáló kutatások igényének kielégítése
hárul a földtan szakem bereire.
2.3.2.1 Általános hulladékelhelyezési és
likvidálási kutatások
Ezeknek a feldolgozásoknak a keretében a .
földtani szakem bereknek a következő alapada
tok birtokában kell a hulladéklikvidálásra al
kalm as képződm ények felkutatását m egoldani:
A terü leten keletkező, közcsatornába nem ke
rülő folyékony hulladékok adatait, a települési
szem ét fogalom körébe tartozó hulladékok ada
tait, az ipari és mezőgazdasági üzemek külön
böző hulladékainak adatait:
— a keletkezés helye,
— m ennyisége, fajlagos tömege,
— minősége, konzisztenciája,
— félesége, kém iai összetétele,
— keletkezési ütem e
szerint.
M indezek jelenlegi és prognosztikus alakulá
sa is figyelem be veendő.
A felsoroltak ism eretében kell a földtani vi
szonyok által determ inált legoptim álisabb elhe
lyezési térségeket kijelölni, lehetőleg több a l
ternatívával, hogy az egyéb szem pontok (közigazgatási, településfejlesztési,
urbanisztikai,
stb.) figyelem bevételével tö rténjen döntés a
környezetvédelm i szem pontból legmegfelelőbb
megoldásra.
2.3.2.2 Bányászati m eddőhányókkal
kapcsolatos kutatások
Végezetül külön kell foglalkoznunk a geo
lógiához legközelebb álló ágazat hulladékelhe
lyezési, likvidálási és felhasználási problém ái
val, am elyek m egoldásában oroszlánrészt kap
hat a földtani kutatás. Ez, a bányászati m eddő
hányókkal kapcsolatos tém akör három aspek
tusból közelíthető meg.
— Először is a jövőben a nyersanyagkutatá
sok és kiértékelésük során eleve el kell
végezni a bányászat révén várható meddő
m ennyiségét és m inőségét m eghatározó
szám ításokat. Ezzel elősegíthetjük, hogy
egzaktabban tervezzék a m eddőelhelye
zést, -felhasználást stb. Továbbá pontosab
ban leh et így m eghatározni a nyersanyag

minősége, települési viszonyai és kon
centrációja révén elkerülhetetlenül kelet
kező m eddő m ennyiségét és a bányam ű
velés technológiájából adódó többletet.
Ezzel viszont a bányászati tervezésnél
olyan indítás jelentkezik, am ely a rra kész
teti a szakem bereket, hogy a legkedvezőbb
m űvelési technológia kialakításának fon
tos k ritériu m ak én t tartsá k nyilván a m i
nél kevesebb m eddőanyag jelentkezését.
A m ennyiben lehetőség van rá, a földtan
feladata, hogy az azonos, vagy közel m eg
egyező m inőségű nyersanyagelőfordulások
közül a m eddőben szegényebb (éghető
anyagnál az alacsonyabb ham utartalm ú)
vagyont tá rjá k fel és m űveljék le. Tehát
a gazdaságossági szám ításoknál a meddő
és a további technológiai hulladék m enynyiségét, ill. az ezzel járó környezeti ká
rosodás m érték ét is figyelem be kell venni.
—- A m ásodik ide tartozó környezetföldtani
feladatcsoport a bányászati m eddőhányók
elhelyezésével kapcsolatos kutatások kö
re. Ezen a tére n a jövőben sokkal részle
tesebb és összehangoltabb tevékenység
szükséges. A m inél kisebb terü leti igénybevétel m elletti és területszennyező ha
tású m eddő elhelyezéséhez a geomorfoló
giai, talajm echanikai, kőzettani, réteg tan i
és vízföldtani viszonyok kom plex vizsgá
lata szükséges m ár napjainkban is. Ezt a
k u tatást /tovább kell fejleszteni olyan
irányban, hogy a m eddőknek a felhagyott
bányatérségekbe való v isszajuttatása a
földkéreg adott részében jelentősebb ká
rosodás nélkül m egtörténhessék.
E rre vonatkozóan a konkrét egységeken
és esetekben kell az egyedi földtani vizs
gálatokat elvégezni.
— A bányászati m eddő és nyersanyagfel
használási m ellékterm ék-anyagokkal kap
csolatos földtani feladatok közül a legfon
tosabbak azok a technológiai kutatások,
am elyek ezeknek gazdaságos felhasználá
sára irányulnak. A m eddő- és pernyehányók hasznosításának egyre szélesebb sk á
lája ism ert a világon. Hazai ku tatásain k
általában m ég nem ta rta n a k lépést a kö
vetelm ényekkel, noha egy-két nem zetkö
zileg elism ert tém át m ár kidolgoztak ha
zai szakem berek. A közeljövő feladatai
között elsősorban az építőipari n y ers
anyagként és adalékanyagként való fel
használási lehetőségek kutatása, vala
m in t a ritkafém ek kinyerési lehetőségeit
szolgáló kísérletek végzése szükséges ezen
a téren. M indezekkel a környezetvédelnji
szem pontból igen káros nagym éretű bá
nyam eddő és pernyehányókat gazdaságos
m ódon lehetne felszám olni, illetve hasz
nosítani az oszágban.
2.4 Egyéb környezetföldtani kutatási
témacsoportok
А К — 5 országos szintű kutatási célprogram
VI—X. fő feladataival kapcsolatos környezet

földtani feladatok lényegileg az em beri környe
zet kom plex kérdéseivel összefüggő kutatási
tém ákat ölelik fel.
2.4.1 K o m p lex term észeti környezetpotenciál
kutatása
Ebben a tém acsoportban egy-egy tájegység
vagy részterület m int em beri m akro- és mezokörnyezet m egújuló és meg nem újuló term é
szeti erőforrásainak kutatása és feltárása, ér
tékelése és m egfelelő léptékű térképi ábrázo
lása valósítandó meg a földtan szférájába ta r
tozó tényezők vonatkozásában. Term észetesen
a végső szintézist az összes idetartozó szem pont
és param éter k u tatására hiv ato tt m inden tudo
m ányág vizsgálatainak átfogó kiértékelés^ és
összefoglalása jelenti.
A földtani környezetpotenciál-kutatások té
m akörét úgy határozzuk meg, hogy felsoroljuk
az ún. „környezetpotenciál-térképeken” ábrá
zolandó tényezőket, m integy jelkulcsszerűen.
2.4.1.1 Szoláris energiatényezők
— A te rü le te t m eteorológiailag m eghatározott
adatok szerint érintő éves napfénym ennyi
ségből a hegységszerkezeti és geomorfoló
giai tényezők m iatti konstans napfényveszte
ségek lehetséges % -ain ak te rü le ti eloszlása.
— A napfényenergia kőzetaprózódást, m állást
előidéző szerepe és m értéke a területen. En
nek jelentősége a felszín alakulásában.
2.4.1.2 A földfelszín term észeti erőforrásainak
geológiai tényezői
— A talajo k genetikájának, term őképességének
összefüggése az altalajjal, ill. anyakőzettel
földtani egységenként.
— A régió talajának újraképződési lehetőségei
term észetes körülm ények között területi
m egoszlásban.
— A talaj term ékenység fokozására a területen
feltárh ató összes nyersanyagelőfordulások és
prognosztikájuk.
2.4.1.3 Á sványi nyersanyagok
— Szénhidrogén-előfordulások és rangsorolt
prognosztikus területek.
— Kőszén- és lignitkészletek eloszlása és re
m énybeli területei.
— B auxit, színes- és feketeércek m egkutatott
és prognosztikus készletei.
— É pítőipari nyersanyagok m egkutatott és re 
m énybeli előfordulásai.
—■ Á sványbányászati nyersanyagok lelőhelyei
és prognosztikája.
2.4.1.4. Felszín a la tti vizek
—■ Ivó- és ipari vizek készletei és ezek elhelyez
kedése, ill. prognosztikusán feltárható m enynyiségei.
— T erm ál- és gyógyvíz-előfordulások és re
m énybeli feltárási lehetőségei.
— G eoterm ikus energiaforrások és prognoszti
kájuk.
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2.4.1.5 Földtani term észet- és tájvédelem szem
pontjából szám ottevő objektum ok és
régiók
2.4.1.6 A term észeti potenciáltérképek egyik
legfontosabb tényezője a term észetes és
antropogén felszínform áló folyam atok
regisztrálása.
—
—
—
—
—

Törm elékakkum ulációk.
Talajpusztulások.
Eróziós deflációs felszínalakulás.
B ánya- és vonalas létesítm ények által meg
B ánya- és vonalas létesítm ények által
m egindított felszínalakulási folyam atok.
— Term észetes atektonikus felszínmozgási
jelenségek, suvadások, csúszások, rogyások, stb.
— Jelenkori tektonikus kéregmozgások.
M indezek okozati és kitettségi fokozatokkal
együtt több variációs kivitelben ábrázolandók.
Ezen általános szem pontok ábrázolása m ellett
tájegységenként speciálisan jelentkező term é
szeti erőforrások, illetve potenciálisan annak
m inősíthető tényezők feltárása és ábrázolása
szükséges még ebben a vonatkozásban.
2.4.2 K örnyezetvédelm i szem pontból fontos
nyersanyagok kutatása és feltárása.
Ebbe a tém acsoportba olyan földtani kép
ződmények,, kőzetek és ásványi nyersanyagok
készleteinek feltárása és technológiai alkalm as
ságának a vizsgálata tartozik, am elyek valam i
lyen szem pontból nagyjelentőségű környezetvédelm i feladat betöltésére alkalm asak. Ilyenek
például a víztisztításra, radioaktív izotóp m eg
kötésére alkalm as ioncserélős zeolitos (pl.: klinoptilolitos) tufák.
2.4.3 K ülön tém acsoportba sorolhatjuk azokat
a környezetföldtani kutatásokat, am elyek
egy adott régióban a környezetvédelm i
szem pontok és a környezeti ártalm akat
részben okozó geológiai objektum ok (bá
nyák, kutatások stb.) közötti gazdasági
összefüggések m eghatározására irán y u l
nak. Ide tartoznak azok a gazdaságföldtani
kutatások, am elyek a környezetvédelem
és nyersanyagterm elés legegészségesebb
egyensúlyának m egterem tésére hivatot/ tak.
2.4.4 K örnyezetföldtani prognosztika
és jövőkutatás
Sürgősen beindítandó olyan átfogó kutatások
és felm érések végzése, tanulm ányok írása, am e
lyek a földtan részéről jelenleg végzendő és ed
dig m egfogalm azott k utatási feladatoknak a jö
vőbeni m ennyiségi és m inőségi változásait hi
vato tt megszabni. U gyancsak ide tartozik a jö
vőkutatás földtani szférájába a várható nyersanyagigények kielégítési m ódjai és környezeti
hatásuk összhangjának lehetséges biztosítása.
Az új környezetföldtani kutatási feladatok
előrejelzése és célkitűzése szintén itt említendő.

2.4.5. A környezeti földtani kutatás feladatai
a föld alatti térségek kialakítása terén
Ebbe a tém acsoportba
irán y tartozik.

két

fontos kutatási

— Egyik a települések (elsősorban városok)
lakott terü letei alatt fekvő m esterséges
üregek, pincerendszerek felkutatása és a
kom oly veszélyforrások m egszüntetésére
fo ly tato tt kísérletek és vizsgálatok végzé
se. H azánkban ennek a kutatási tevékeny
ségnek nagy hagyom ányai vannak és a
m érnökgeológiai kutatások sorában ez a
tém a jelentős szerepet játszik. Több tele
pülés vonatkozásában m ár a gyakorlati
m egvalósítás stádium ában vagyunk.
— M ásik ide sorolható perspektivikus k u ta
tási feladatkör vélem ényünk szerint igen
nagy jelentőségű lesz a jövőben. Ehhez
azonban m ár napjainkban meg kell kez
deni azokat a földtani kutatásokat, am e
lyek a közeljövőben konkrét lehetőségeit
tá rjá k fel az egyedi, vagy regionális föld
alatti ipartelepítésnek.
K ataszterszinten szám ba kell ven n i azo
kat a földtani egységeket, am elyek geom orfológiailag, rétegtani-, kőzettani fel
építésüket
tekintve,
szerkezetföldtani
okokból és a hidrogeológiai viszonyok ked
vező volta révén alkalm asak felszín alatti
térségek kialakítására, kezdetben rak táro 
zási, később egyre nagyobb m éretű ipartelepítési célokból. V árhatóan az ezredfor
dulóra a földfelszínen telep ített ipari lé
tesítm ények környezetvédelm i szem pont
ból elérik a kritikus h a tá rt és így csak a
földfelszín a la tt elhelyezett objektum ok
létesítése lesz az egyedül járható út.
Ehhez viszont a környezeti földtan ré 
széről — idejében — m egfelelő tudom á
nyos alapokat kell terem teni.
2.4.6 K örnyezetvédelm i geofizikai kutatások
A környezeti földtan vizsgálati feladatai kö
zött számos tém ában jelentős szerepe van a
geofizikai eszközökkel és m ódszerekkel végzett
kutatásoknak. M indazon tém ák, am elyeket ed
dig felsoroltunk, tartalm azn ak m élyfúrási karotázsvizsgálatokat, gravitációs, geoelektrom os,
földm ágneses és szeizm ikus m érési és kiérté
kelési m ódszerekkel végzett részkutatásokat is,
főleg a földkéreg szerkezeti viszonyainak és
kőzetfizikai állapotának tisztázása céljából.
— K ülön kell foglalkoznunk azonban a geo
fizikai kutatások egyik legfontosabb ön
álló környezetvédelm i feladatával, a földrengésveszélyeztetettségi vizsgálatokkal. Itt
az egész ország terü leté re kiterjedő szeiz
m ikus kutatási feladatról, sok éves adat
sorok feldolgozásáról, a különböző k itettségű helyek rajonírozásáról és részle
tes földrengésveszélyeztetettségi térképek
szerkesztéséről van szó.
Ezek a kutatások nagy ütem ben folynak ha
zánkban és jó alapot szolgáltatnak a különböző
létesítm ények; m agasépületek, ipari tornyok,

lakótelepek, sőt egész városrészek biztonságos
tervezéséhez.
2.5 A környezeti földtan term észetvédelm i
kutatási feladatai
A z országban fellelhető földtani szem pontból
védendő területek és objektum ok kom plex ku
tatása, felvételezése, térképezése, szelvényezése
és kőzettani, őslénytani stb. irányú feldolgozása
jelenleg is nagy ütem ben folyó környezetföld
tan i kutatási tevékenység.
A term észetvédelm i kérdéscsoport napjaink
ban m ár zömmel a „gyakorlati m egvalósítás”
kategóriába tartozik földtani viszonylatban. Az
országban több száz geológiai szem pontból vé
delem re érdem esített objektum , ill. részterület
k erült nyilvántartásba. Az országos védettségre
javasolt földtani rezervátum ok részletes, kom p
lex kutatása jó ütem ben halad. Folyam atosan
kerülnek feltárásra és vizsgálat alá úiabb és
újabb felszíni alapszelvények, am elyek konzer
válása és védetté nyilvánítása a közeljövőben
m egoldandó feladat. A term észetvédelm i k u ta 
tások tulajdonképpen a földtan m inden tudo
m ány terü letét felölelik, hisz m inden objektum
részletes feldolgozása az általános földtani m eg
kutatáson kívül igen széles skálájú speciális
vizsgálatok elvégzését jelenti. E nnek a feladatcsoportnak további részletezése, ism ertetése ön
m agában is m eghaladná e dolgozat kereteit,
ezért itt csupán a tém akör jelentőségét és sze
repét kívántuk kihangsúlyozni m int a környe
zeti földtan egyik legfontosabb kutatási vonalát.
3. A K Ö R N Y E ZE TF Ö LD TA N I K U T A T Á S O K
ERED M ÉNYEIN EK G Y A K O R L A T I
M E G V A L Ó SÍT Á SA
Az előző fejezetben részletezett kutatási fel
adatok időszerűségének és szükségességének bi
zonyítására legjobban az szolgál, hogy közülük
szám osnak az eredm ényei alap ján m ár a konkrét
gyakorlati m egvalósítás is folyam atban van.
Ezeket részletes ism ertetés nélkül a dolgozat
célkitűzésének m egfelelően csupán felsoroljuk,
körvonalazva a tevékenység egész skáláját, ill.
a földtan ilyen irányú teljes szerepkörét is.
— Ipartelepek hulladékainak (toxikus és nem
mérgező, szilárd, folyékony és iszapszerű)
elhelyezése földtanilag előkészített és ja 
vasolt
helyeken.
Veszprém, Baranya,
G yőr-Sopron m egyében.
— Városi szem ételhelyezés Pécs környékén,
Kecskem éten stb.
— K arsztvíz-kivételi lehetőségek felhaszná
lása a D unántúli-középhegységben.
— M élységi rétegvizek károsodásm entes ki
vétele az Alföldön.
— M űködő észlelőkúthálózat a M agyar Kö
zéphegységben a karsztvizekre, a Nagyalföldön és a D unántúli-középhegység egyes
részein a rétegvizekre, öt területegységen,
(Szolnok, Békés, Csongrád m egyékben) a
talajvizekre m inőségvédelem m egvalósítá
sára.

— Külszíni bányam űvelésre alkalm as nyers
anyagokból választék felkutatása történik
meg Ócsa—Délegyháza, T atabánya—Sü
meg, F ertő —K apuvár környékén.
— Több m eddőhányó és pernyehányó külön
böző célú (építőipari nyersanyag és ritk a 
fém kinyerése) felhasználása m ár folya
m atban van az országban és baráti orszá
gokban m agyar kutatások eredm ényeként.
— A Mecsek hegységi klinoptilolitos riolittufából készített beton nagy radioaktív
árnyékoló képessége m iatt szintén a gya
korlati alkalm azás küszöbén áll.
— A Pécs környéki felszíni szennyeződés ér
zékenységi kutatás és térkép alapján ké
szítik el a regionális hulladékelhelyezési
terveket.
/
— A Tiszántúlon és a K özép-D unántúlon a
környezetföldtani kutatások eredm ényei
alapján végzik a regionális talajjavításo
kat.
— Eger és Pécs városokban a földtani kuta
tások által m egalapozottan folyik a pin
cerendszerek feltöltése és ártalm atlaní
tása.
— Az elm últ m ásfél évben több, m int száz
kisebb jelentőségű helyi környezetvédel
m i szakvélem ényt adtak ki földtani szer
vek különböző környezetszennyező anya
gok és létesítm ények célszerű elhelyezésé
re, am elyeket szintén m egvalósítottak.
-— Több körzetben az elkészült földrengésveszélyeztetettségi kutatások, s térképek
alapján a m egengedhető m éretűre tervez
té k az épületeket, a m ár elkészült terv ek et
felülvizsgálták és a biztonságosnál több
szintűre terv ezett épületek esetében mó
dosították.
— Több országos jelentőségű és közel hatvan
helyi védettséget érdem lő földtani term é
szetvédelm i rezervátum és objektum ak
tív védelm ével kapcsolatos m unkálatok
folynak a gyakorlatban.
— Végezetül itt is kell szólnunk a földtan
területén legrégebben folyó, önálló jogsza
bályozási rendszerrel és szakm ai gyakor
latta l rendelkező, tulajdonképpen a nem 
zetközi viszonyok szerint is és effektiv ha
zai körülm ények között is környezetvédel
m i tevékenységnek minősülő; ásványvagyon-védelem ről és -gazdálkodásról is. Ezt
m int az egyik legértékesebb term észeti
erőforrásra irányuló feladatkört úgy kell
értékelnünk m int a földtan több évszáza
dos m ú ltra visszatekintő m agas színvona
lú és a társadalm i fejlődéssel lépést tartó
környezetvédelm i tudom ányos kutatási és
gyakorlati tevékenységét.
M indezek felsorolásával szem betűnőbbé válik
az a tény, hogy a földtan nem kullog a környe
zetvédelm i követelm ények után, hanem haté
konyan és régóta kiveszi részét m ind a kutatás,
m ind pedig a gyakorlati m egvalósítás szférájá
ban. Csupán a szervezett, átgondolt és nevén
nevezett környezetföldtani feladatkör m eghatá
rozása, intézm ényes koordinálása (önmagán be
lül és más ágazatok felé), valam int a megfelelő
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szintű propagálása hiányzott eddig. Ezért dol
gozatunk utolsó fejezetében a szükségesnek m i
nősített szervezési, szabályozási és egyéb álta
lánosan m egfogalm azandó kérdéseket é rin tjü k
röviden.
4. K Ö R N YE ZE TF Ö LD TA N I S Z A B Á L Y O Z Á S
ÉS K Ö V E TE LM É N YR E N D SZ E R
Az előbbiekből következik, hogy a rendkívül
szerteágazó földtani környezetvédelm i tevé
kenység egységes irányítása, adm inisztratív sza
bályozása több tére n sürgős m egoldásra vár.
A környezetvédelem ről szóló 1976. évi II. tö r
vény és a term észetvédelem ről szóló 1961. évi
18. sz. törvényerejű rendeletek általános jogi
keretet adnak m inden ilyen irán y ú tevékeny
ségnek. Hiányzik azonban a földtan terü letére
szóló végrehajtási utasításuk. H iányzik azoknak
a rendeleteknek a kiadása, am elyek az előző
fejezetekben leírt kutatási tevékenységnek és

gyakorlati m egvalósításuknak a szükséglet sze
rin ti esetleges m egtörténtén túlm enően, azok
esetenkénti elvégzését rendeletileg kötelezővé
tennék.
Intézm ényesíteni kell, hogy a környezeti
földtan m int összegző résztudom ány, oktatási,
továbbképzési fórum hoz jusson a földtudom á
nyi felsőoktatásban és a m érnöktovábbképzések
keretében.
Továbbá intézm ényesíteni kell a földtani
szervek és hatóságok kötelező aktív részvételét
az Országos K örnyezetvédelm i és Term észetvé
delm i H ivatal által k iírt m inden, a földtant is
érintő tanácskozásán, rendezvényén és m un
kaprogram jában. M indezek m egoldásával és to
vábbfejlesztésével elérhetjük, hogy a földtan
környezetvédelm i szerepe m inden szinten egy
értelm űen kialakult, az ország szakvélem énye
előtt elism ert, pontosan koordinált és szervezett
tevékenység legyen, m eghatározott kutatási
feladatokkal, jól bevált gyakorlattal és m inden
re kiterjedő célszerű előírásokkal.
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résztudom ánnyal és a gyakorlattal
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