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1976. évi II. törv. 3. §
„Az állami szervek, vállalatok, szövetke
zetek, társadalm i szervezetek és az ál
lam polgárok kötelesek az em beri környe
zet védelm ét szolgáló szabályokat m eg
tartani, m egtartatni és a környezetvédel
m et a tevékenységi körükben előmozdí
tan i.”

Bevezetés
Em beri környezetnek az élővilág életterét,
— a földet, a vizet, a levegőt, az élővilágot, a
tájat, a települési környezetet — összességé
ben a bioszférát nevezzük.
A környezetvédelem az a céltudatos emberi
tevékenység, am ely az em beri környezet m eg
óvását, tervszerű alakítását célozza. Szükséges,
hogy a környezetre veszélyes szennyeződések,
ártalm ak és más károsodások okait felism erjük,
azok megelőzésének, csökkentésének, illetőleg
m egszüntetésének m ódját, feltételeit m egism er
jük és a társadalom érdekeinek megóvásával
érvényre juttassuk.
Az önszabályozó term észetbe a gondolkodó
ember beavatkozott, anyagi javakat term elt,
állandóan azon m unkálkodott, hogy életkörül
m ényeit javítsa, miközben egyre nagyobb vál
toztatásokat hajto tt végre — az ember geoló
giai tényezővé vált. Az em ber olyan bonyolult
rendszerbe avatkozott be, ahol hálószerűén
m inden m indennel összefügg és a beavatkozás
várható következményei előre nem voltak lát
hatók. A gondolkodás és a tevékenység fejlő
dése m agával hozta az egyre nagyobb beavat
kozást, de egyben láthatóvá vált, hogy a
környezet kizsákm ányolása nem m ehet a
végtelenségig,
és ahhoz, hogy az álta
lunk m egism ert élet földünkön továbbra is
fennm aradjon, szükséges
m egterem teni az
egyensúlyt. (Egyes becslések szerint időszám itásunk kezdete óta az em ber kipusztított 200 ál
latfajtát és ebből 70-et századunkban. 600 m a
dár- és állatfajtát veszélyeztet a közvetlen ki
pusztulás veszélye és ha a halakat, hüllőket,
kétéltűeket és gerincteleneket is figyelembe
vesszük, ez a szám m eghaladja az ezret).
Az eddigi fejlődési arányokra épült jóslatok
nagyon pesszimisták, m ondhatni tragikusak:
ha a „fejlődés” így „halad” tovább, nem m a
rad élettér az em ber szám ára. Ez így nem igaz.
A szennyeződés m értéke és kiterjedése változó
és ma még globálisan véve nem katasztrofális,
de egyes helyeken az életfeltételek biztosítása
érdekében m ár halaszthatatlan a védekezés.
Biztosak lehetünk azonban abban, hogy a gon
dolkodó és a term észetet egyre jobban megis
m erő em ber változtat a veszélyes irányzatokon,
hiszen a veszélyek növekedésével felgyorsult az

a tudatos em beri tevékenység
m egállítani igyekszik.

is,

am ely

azt

K örnyezetvédelm i törekvések
A legkülönbözőbb nemzetközi és hazai szer
vek foglalkoznak a védelemmel. Világm éretű
problém át kell megoldani, világm éretű össze
fogással.
Hazánkban a környezetvédelem jogi szabá
lyozása a Földvédelmi Törvénnyel kezdődött,
m ajd a Term észetvédelm i Törvénnyel, a Víz
ügyi IV. Törvénnyel folytatódott és a legjelen
tősebb volt az 1976-ban elfogadott K örnyezetvédelmi Törvény. A tudom ányos kutatások vo
natkozásában a legfontosabb intézkedés: az em
beri m akro- és m ikrokörnyezet legkedvezőbb
kialakítása című K5 jelű program országos szin
tű kutatási célprogram ok közé való sorolása
volt.
Ez a célprogram 10 fő feladatot tartalm az,
m int
I. A levegő tisztaságának védelm ével össze
függő környezeti kutatások.
II. A felszíni és felszín alatti vizek tisztasá
gának védelm ével összefüggő környezeti
kutatások.
III. A talaj és talajfelszín védelm ével össze
függő környezeti kutatások.
IV. A hulladék ártalm atlanításával és felhasz
nálásával összefüggő környezeti kutatá
sok.
V. A környezeti zaj elleni védelem m el öszszefüggő kutatások.
VI. Az ökorendszerek védelm ével összefüggő
környezeti kutatások.
VII. Az em ber környezeti követelm ényrend
szerével összefüggő kutatások.
VIII. A m akro- és mezokörnyezet kom plex kér
déseivel összefüggő kutatások.
IX. A m ikrokörnyezet komplex kérdéseivel
összefüggő kutatások.
X. Szintézis: a gyakorlati intézkedések elő
készítése.
Ugyancsak az-Országos Távlati Tudományos
K utatási Terv m ellékleteként hagyta jóvá
1012/1972. IV. 27. sz. határozatával a Minisz
tertanács: Az ország term észeti erőforrásainak
kutatása és feltárása című tárcaszintű kutatási
főirányt, m elyet a Központi Földtani Hivatal
(KFH) koordinál.
Míg törvényeink (még a Környezetvédelm i
Törvény) sem tám aszkodnak kellőképpen a
geológia tudom ányára, (pedig a geológusok is
m erik legjobban a bioszféra egyik elem ének a
Földnek a törvényszerűségeit, annak felépíté-
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sét, az abban lejátszódó folyam atokat és a fel
szín alatti vizek mozgásának terét, az azt m eg
határozó földtani környezetet), addig a KFH
által koordinált tárcaszintű kutatási főirány m ár
foglalkozik a környezetvédelem mel.
A 3.2 pont M egújuló term észeti erőforrások
pontban foglalkozik a talaj képződéssel, a ta la jpusztulással, a talaj term őképességének növelé
sével, a felszín alatti víz védelm ével és a tá ja l
kotó term észeti tényezőkkel.
A 3.5 pont A társadalm i, gazdasági tevékeny
ség és a term észeti környezet egyensúlyának
(összhangjának) biztosítása. A földtan tudom á
nya teh át a kezdeti lépéseket m egtette, hogy
szakmai segitséget adjon a környezetvédelem 
hez, de vélem ényünk szerint a cél kitűzése után
a szakm ának m indent meg kell tenni, hogy ezen
a téren a társadalm i elvárásoknak eleget te 
gyen. Sőt a társadalm i elvárásokon felül is tel
jesíteni kell, hiszen m int a tárcaszintű kutatási
főirány is m egállapította, a társadalom földtudo
m ányi m űveltsége nem kielégítő, és amely tu 
dom ányt a társadalom nem ism er kellően, a t
tól kellő segítséget sem tu d elvárni egy prob
léma megoldásához.
A geológia tudom ányát művelő szakem be
rekre vár az a feladat, hogy ezt a tudom ányt
kellőképpen propagálják, és ha kell felkínálják
ism ereteiket egy-egy problém a megoldásához,
különösen akkor, ha olyan feladat megoldásá
ban segíthetünk, m int a környezetvédelem ,
amely a jelenlegi és a jövő nemzedék életfel
tételeinek rendszeres javítását tűzte ki célul.
A földtan oktatása és a környezetvédelem

I

A tárcaszintű kutatási főiránnyal egyetértve
m egállapíthatjuk, hogy m ind a gyakorlat, mind
a tudom ányos m unka szám ára nélkülözhetetle
nül szükséges a földism ereti tájékozottság kö
rének és színvonalának növelése.
Ez nemcsak a földtan környezetvédelm i sze
repére vonatkozik, hanem az egész földtudo
m ányi m űveltségre is.
Az oktatást m ár a legalacsonyabb szinten, az
általános iskolában kell kezdeni. Szükséges á t
nézni és felülvizsgálni az általános iskolai kör
nyezetism ereti, földrajzi tanterveket, tanköny
veket, és ennek ism eretében kell javaslatot ten 
ni /az Oktatási M inisztérium felé a szükséges
földtani ism eretek felvételére és m ár ekkor
hangsúlyozni kell a Föld m egismerésének je 
lentőségét, ennek összhangját a bioszféra egyéb
elemeivel, és m ár itt szükséges felhívni a fi
gyelm et a környezetvédelem re. M ár ekkor nép
szerűsíteni kell a földtan tudom ányát.
A középiskolai fölrajzi oktatásra szintén vo
natkoznak az előbbiek. Kellően előtérbe kell
helyezni, hogy korszerű földtani ism eretek nél
kül nincs korszerű földrajzi oktatás, a korszerű
földrajzi oktatásból pedig nem m aradhat el a
környezetvédelm i oktatás.
A földtani és környezetvédelm i oktatás leg
sarkalatosabb problém ája mégis a felsőfokú
oktatás.
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Nem a kifejezetten geológus- és geológusmér
nökképzés, hiszen itt megfelelő szemlélettel, az
alkalm azott földtan tárgykörébe beiktatható a
környezetvédelem , m int a földtan egy új, de na
gyon fontos alkalmazása. Nem is tudom ányegyetem ekről és m űszaki egyetem ekről van szó,
hiszen ezek is megfelelő földtani oktató h á tté r
rel rendelkeznek. (Az m ár más kérdés, hogy a
környezetvédelm i képzésbe m ennyire kapcso
lódtak bele a geológusok, m ennyire hangsúlyoz
ták a földtan szerepét a Miskolci Nehézipari
Műszaki Egyetemen, a Veszprémi Vegyipari
Egyetemen, a Budapesti Műszaki Egyetem en és
a Gödöllői A grártudom ányi Egyetemen, teh át
azokon a helyeken, ahol ma felsőfokú környe
zetvédelm i képzés folyik).
A jövő általános és középiskoláit oktató tan í
tóképzőknek és főiskoláknak nincs meg az az
egészséges kapcsolatuk a M agyar Földtannal,
ami szükséges lenne ahhoz, hogy ezekben az in
tézm ényekben a jövő földrajztanítói, földrajz
tanárai korszerű földtani ism eretekkel felvér
tezve oktatnák tanítványaikat.
Ha ezek az intézm ények nem igénylik a föld-tan tám ogatását, m enjünk el mi hozzájuk — az
O ktatási M inisztérium on keresztül — adjuk a
kezükbe a korszerű földtudom ányt, hiszen szak
m ánk megismeréséről, elismeréséről és nem
utolsósorban a jövő nemzedék földtudom ányi
m űveltségéről van szó.
Természetesen
javaslatainknak m egalapo
zottaknak és előrem utatóknak kell lenni, hiszen
tantervm ódosítást nem m inden évben hajtanak
végre. Ezért a Központi Földtani Hivatal veze
tésével nagyon alapos feltáró és tervező m űn
két kell végezni, am ely m unkába az egész
geológustársadalm at be kell vonni.
A földtani térképezés és a környezetvédelem
Elöljáróban meg kell állapítani azt a tényt,
hogy M agyarországon nincs közreadva egységes
földtani térképezési utasítás. Ennek okai sokré
tűek és nem e dolgozat feladata feltárni, hogy
m iért nincs, de itt szükséges m egállapítani,
hogy erre szükség van.
Törekvéseinknek arra kell irányulni, hogy a
készülő földtani térképeknek egyre több felhasználását biztosítani lehessen, és ennek első
és elengedhetetlen feltétele az egységesség. A
legkülönbözőbb fórum okon tapasztalhatjuk, ha
különböző földtani térképek összehasonlítása a
cél, vagy átfogó földtani térképek szerkesztése
a feladat, hogy ez m ennyire nagy hiányosság.
Egységes szem pontok esetén is m inden egyes
térképező a saját egyéniségét is érvényesíti a
térképen, ezen szempontok hiányában az is elő
fordul, hogy a különböző szakem berek által
készített, szomszédos térképek illesztése szinte
m egoldhatatlan feladat.
Nagyon egészséges kezdeményezés volt a
Központi Földtani H ivatal részéről a 10 000-es
m éretarányú mérnökgeológiai térképezéshez és
térképszerkesztéshez irányelvek kiadása. Erre
van szükség m inden földtani térképezéshez
KFH Elnöki Utasítás form ájában.

A térképezési és térképszerkesztési elvek kö
zé fel kell venni a környezetvédelm i szem pon
tokat is. M unkabizottságot kell létrehozni egy
,,Földtani környezetvédelm i térk é p ” térképezé
si és térképszerkesztési elveinek kidolgozására,
m ely térkép egy változata lenne a földtani té r 
képeknek. Ez a térkép alapvetően a hidrogeo
lógiai viszonyok tisztázását kívánja, hiszen a
geológia környezetvédelm i fe la d a ta i' közül leg
jelentősebb a felszín alatti vizek tisztaságának
védelme. Nagyon fontos tisztázni a felszín alatti
áram lási viszonyokat, a felszín a la tti vízforgal
m at. A lapvetően fontos tisztázni a beszivárgási
viszonyokat, m int a felszíni szennyeződések
felszín alá kerülésének lehetőségeit. A földtani,
geomorfológiai és tektonikai térk ép ek felhasz
nálásával m ár olyan környezetvédelm i térképek
készíthetők, m elyek tájékoztatnak arról, hogy a
felszín m ennyire érzékeny a különböző szenynyezőkre, m ilyenek a beszivárgási viszonyok.
Legveszélyesebb ilyen szem pontból a karsztoso
dott mészkő, m íg legveszélytelenebb az össze
függő agyagterület.
Különösen nagyvárosaink környékén, a m ér
nökgeológiai térképekhez hasonlóan célszerű el
készíteni a környezetvédelm i földtani térképe
ket. Ezeken fel kell tü n te tn i a szennyezőhelye
ket, a szennyezések különböző form áit és a
különböző szennyeződés-érzékenységű terü lete
ket. Term észetesen ezen a térk ép en feli kell
tü n tetn i a szennyezésre érzékeny objektum o
k at (pl. vízm űvek, kutak, stb.) is. Kidolgozott
alapokon nyugvó földtani környezetvédelm i
térképnek igen nagy népgazdasági jelentősége
lehet, hiszen ezek birtokában az ipartelepítés
regionális és helyi tervei lesznek m egalapozottabbak és a későbbi gazdasági károk megelőz
hetők és a földterületek kihasználásának opti
m alizálását segítik elő.
B onyolult földtani felépítésű, vagy egyéb
szem pontból jelentős terü leten (szintén a m ér
nökgeológiai térképezéshez hasonlóan) ajánla
tos szelettérképeket készíteni a vízvezetési (porozitás, szivárgástényező stb.) tényezőkről. Eh
hez a talajm echanikai fúrások talaj fizikai vizs
gálatai nagyon jól felhasználhatók.
M agyarország jelenlegi fejlettségi-szintjén és
a várható 20—25 évben a szem ételhelyezés
m egoldásának alapvető m ódja a szem éttároló
helyen való elhelyezés m arad. (Elégetés, vagy
újrahasznosítás csak a gazdasági fejlődés egy
jóval m agasabb szin tjén várható, de végső m eg
oldásnak m indenképpen ezek tekinthetők.)
A földtani környezetvédelm i térképeken ja 
vaslatot kell tenni a szem ételhelyezésre, de a
földtani környezet és az elhelyezendő anyagok
ism eretében egyéb különleges igények kielégí
tésére is fel kell készülni (rádióaktív anyagok,,
toxikus anyagok, különleges szennyvizek stb.).
A földtani térképezések során általánosság
ban is foglalkozni kell- a környezetvédelm i
szem pontokkal, de fel kell készülni a speciális
térképezésre is és egyes különleges feladatok
megoldására.

Ásványvagyonvédelem, környezetvédelem
A bányászatról szóló 1960. évi III. törvény és
a végrehajtásáról rendelkező 9/1961. (III. 30.)
Korm. szám ú rendelet az ásványi nyersanya
gok felkutatásának és a felk u tato tt ásványva
gyon védelm ének irányításával és ellenőrzésé
vel, m in t hatóságot a Központi Földtani H iva
ta lt bízta meg. Az ásványvagyonvédelem , teh át
földtani hatósági feladat, m elynek m ódját és
ren d jét a K özponti Földtani H ivatal szabályoz
za. Ez olyan feladat, m elyet a K orm ány a geo
lógustársadalom ra, illetve an n ak irányító és el
lenőrző hatóságára bízott és ezt kötelességünk
a népgazdasági érdekek érvényesítésével vég
rehajtani. S zeretnénk hangsúlyozni, hogy ez ki
zárólagosan földtani hatósági feladat és énnek
környezetvédelm i vonatkozásait a Központi
Földtani H ivatalnak, m int földtani hatóságnak
saját hatáskörben a népgazdasági érdekek meszszemenő figyelem bevételével kell megoldani.
Tudom ásul kell venni, hogy ásványi nyers
anyagot bányászni a földkéregnek csak azon a
részén lehetséges, ahol az m ind mennyiségileg,
m ind m inőségileg úgy halm ozódott fel, olyanok
a gazdasági m utatói, hogy bányászatra érd e
m esnek m inősíthető. Egy Recsk, egy Algyő,
vagy egy Nagyegyháza esetében te h á t a kör
nyezetvédelm i kérdés úgy vetődik fel, hogy a
bányászat, (de nyugodtan hozzátehetjük a felhasználást is) a lehető legkevesebb mezőgazda
ságilag hasznosítható terü lete t használja fel és
a lehető legkevesebb környezetszennyezéssel
járjon.
A B ányatörvény m ár 1960-ban (45. §) kitér
a környezetvédelem re, m ikor kim ondja, hogy
„A bányavállalat — a népgazdasági érdek és a
gazdaságosság figyelem bevételével — mielőbb,
de legkésőbb a bányászati tevékenység befejez
tével köteles a külszíni területen, am elynek
használhatósága a bányászati tevékenység kö
vetkeztében m egszűnt, vagy lényegesen korlá
tozott, tájrendezési kötelezettségének fokozato
san eleget tenni, és ezzel a terü lete t újrahasz
nosítás céljára alkalm as állapotba hozni.”
Ezt a parag rafu st úgy is tek inthetjük, m int
a B ányatörvény környezetvédelm i részét. A
rekultivációval kapcsolatban a törvény azonban
sem m ilyen feladatot nem ró a Központi Földtani
H ivatalra. V élem ényünk szerint a földtani h a
tóság mégis segíthet ezen a téren az illetékes
tanácsoknak. A Központi Földtani H ivatal El
nökének utasítása szabályozza az összefoglaló
földtani jelentések elkészítésének m ódját. Ezen
utasítás kiegészíthető, m égpedig úgy, hogy a
jelentés készítőjét kötelezi egy környezetvédel
mi, rekultivációs fejezet elkészítésére. Ez a fe
jezet m ár a bányanyitás előtt felhívná a figyel
m et az újrahasznosítás szükségességére, javas
latot tenne annak m ódjára. Ezzel azt is elér
nénk, hogy a jelentés gazdasági fejezete, a gaz
daságossági szám ítások is pontosabbá tehetők,
hiszen a rekultiváció tervezett költségei így job
ban figyelem be vehetők.
Sokkal nagyobb a földtani hatóság szerepe az
építőanyagkutatásoknál, hiszen az építőanyagok
mégiscsak jelentősebb m ennyiségben fordulnak
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elő M agyarország terü leté n és bányászatuk is
széles körű. A kutatási tevékenység növelésével,
alternatív javaslatokkal segíthetjük a környe
zetvédelm et. (Jó példa erre a tervezett dunán
túli cem entgyár nyersanyagkutatása, ahol a
földtan több te rü le te t javasol és a m egfelelő te 
rület kiválasztásánál m ár a környezetvédelm i
szem pontok is szerepet játszhatnak.)
Ugyancsak nagyon fontos szerepet játszik a
földtani hatóság az ún. m elléküzem i építő
anyagbányászat (kő, kavics, homok) területén
is, am ikor ezen bányák k utatását előírja, a bá
nyákat rendszeresen ellenőrzi. Itt a környezetvédelem és az ásványvagyonvédelem érdeke
messzemenően találkozik. Egy évszázados káosz
helyrehozatala a cél, am inek sebhelyeivel Ma
gyarországon lépten-nyom on találkozunk (falu
végi homokgödrök, vályogvető gödrök, kőfej
tők).
Még m a is jellemző, hogy a rekultivációt a
mezőgazdasági üzem ek saját területükön nem
hajtják végre és erre őket senki nem kötelezi.
Ha az összefoglaló földtani jelentésben lenne
rekultivációs környezetvédelm i fejezet, a föld
tani hatóság akár figyelem felhívó szinten is
több segítséget tu d n a nyújtani a helyi tanácsi
szervnek.
A kisipari bányászat kutatási megalapozása
a tevékenységet tervszerűbbé teszi, keve
sebb lesz a sebhely, hiszen csak ott nyílik bá
nya, ahol a készleteket a kutatás bizonyította
és ahol m ár bánya nyílt, a m egkutatott készle
tek kibányászása kötelező ásványvagyonvédelm i
érdek.
Jelentős problém a M agyarországon, hogy a
m ár meglévő létesítm ények (települések, vona
las létesítm ények stb.) igen nagy volum enű, jó
minőségű ásványvagyont kötnek le. Tervezőink
túlzott gazdasági szem lélete (a lehető legrövi
debben és legolcsóbban legyen kivitelezhető egy
bizonyos vezeték), így sok esetben népgazda
sági k á rt eredm ényez, hiszen nem vesz figye
lembe egyéb érdekeket (mezőgazdasági, ásvány
vagyonvédelm i stb). A lapvetően ásvány vagyon
védelmi, de környezetvédelm i érdek is, hogy a
földtani hatóság és a létesítm ények tervezői
egyeztető eljárásokon, közigazgatási bejárásokon
és települési tervek vélem ényezésénél kellőkép
pen védjék az ásványvagyont, még akkor is, ha
az nem m egkutatott, csak a földtani ism eretek
alapján valószínű.
Sajnos ebben az esetben nincs törvényi véde
lem. Az ellentm ondás feloldásának egyetlen le
hetséges m ódja a kutatási tevékenység felgyor
sítása, az előrekutatás és az ideiglenes építési
korlátozás lehetőségének kiterjesztése. Az ás
ványvagyonvédelem és környezetvédelem véle
m ényünk szerint nem zárja ki egym ást, ha
sokszor az érdekek ütköznek is. A végletek
(minden m aradjon érintetlen, vagy m indent
bányásszunk ki, ami használható) nem vezet
nek eredm ényre, a népgazdaság érdekeinek leg
megfelelőbb kom prom isszum ra kell törekedni,
hiszen sok esetben a két érdek találkozik és a
cél m inden esetben ugyanaz: jobb, egészsége
sebb élet M agyarországon.
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Földtani környezetvédelem —
természetvédelem
A term észetvédelem a környezetvédelem
részterülete, speciális ága, még akkor is ha a
term észetvédelem a köztudatban m ár sokkal ré 
gebben él, hiszen az Elnöki Tanács 1961-ben
törvényerejű rendeletet bocsátott ki a term é
szetvédelemről.
Míg a környezetvédelem feladata az egész bio
szféra védelme, addig a term észetvédelem a te r
m észetnek azokat a tárgyait védi. am elyeknek
megőrzése és fenntartása tudom ányos, vagy
kulturális érdek. A term észetvédelem és a föld
tan kapcsolata jónak m ondható, hiszen a föld
tani alakulatok védelm e a term észetvédelm i
törvényben is megfelelő hangsúlyt kapott. K or
m ányunk azzal, hogy a környezetvédelm et és
a term észetvédelm et szervezetileg is összekap
csolta, m egfelelően helyére tette a kérdést és
a környezetvédelem nek, m int társadalm i akció
nak szervezeti keretet adott.
Hogy a földtan a term észetvédelem ben kel
lően hangsúlyozva van, annak egyik objektív
előfeltétele, hogy a tevékenykedő em ber az é r
dekes, szép földtani képződm ényeket (hegy,
szikla, barlang stb.) m egóvásra érdem esnek ta 
lálta még akkor is, ha nem volt geológus, de igen
nagy szerepe van benne a M agyar Földtan je 
lentős m ú ltján ak is. A földtan tudom ányának
művelői egyben a term észetvédelem úttörői is
voltak. Ezért a legrégebbi term észetvédelm i
területeink között nagy szám ban m egtalálhatók
a geológiai term észetvédelm i területek. Azt is
m egállapíthatjuk, hogy a term észetvédelem re az
igény sokkal előbb jelentkezett, m int a környe
zetvédelem re. A m a geológusainak az a felada
ta, hogy a term észet- és környezetvédelem h i
vatásos m űvelőinek sokkal nagyobb anyagi és
tudom ányos segítséget adjon és a földtani te r
m észetvédelem tudom ányos jellegét kidombo
rítva szakm ánknak segítsen. Ez jelenti a m ár
meglévő földtani term észetvédelm i objektum ok
szakm ai segítését, szakm ai feldolgozások, is
m ertetők készítését. Term észetesen ez a geoló
gia m egism erését is elősegíti.
Nagy jelentőséget tu lajd o n íth atu n k ebben a
program ban a Központi Földtani H ivatal Elnö
kének, alapszelvénykialakítási koncepciójának.
M inden földtani kor, m inden jellem ző képződ
m ényét — feldolgozva, fúrással kiegészítve —a szakm ai és egyéb közvélem ény szám ára hoz
záférhetővé kell tenni. E nnek tudom ányos-ok
tatási jelentősége igen nagy. A földtan állan
dóan változó, nagyon dinam ikusan fejlődő tu 
dom ány. Ebben a tudom ányban az újravizsgálatnak nagyon nagy a jelentősége. Azzal, hogy
az újravizsgálatra lehetőséget tere m tü n k és a
jellemző feltárásokat előtérbe helyezzük, jelen
tős, a későbbiekben lem érhető gazdasági hasz
not is h ajtu n k az országnak. Ezáltal újrafúrási
m unkák alól m entesül a jövő nemzedéke, míg
a mai egyetem i kirándulások, szakm ai vándorgyűlések útvonalai előre m egtervezhetők és a
kirándulások vezetői biztosak lehetnek abban,
hogy gondozott, jól fe ltá rt objektum okhoz vihe
tik ki hallgatóikat. Elm arad az előzetes bejárá-

sok, előzetes rendbetételek költsége, és a jövő
geológusai egységes szakmai irányvonalat kap
nak. Ezen szakm ai objektum ok leírással, ism er
tetővel való ellátása nagyban elősegíti azt is,
hogy széles társadalm i rétegek ism erjék meg a
földtan tudom ányát.
T uristáink jellem zője, hogy m indent m egnéz
nek, am ire a figyelm et felhívják. Ez teh át a
társadalom szakm ai m űveltségét is növelni
fogja.
Term észetesen a földtan és term észetvédelem
kapcsolatát tovább lehet és kell bővíteni. Na
gyon fontosnak tartanánk, ha a barlangok fe
letti szakm ai felügyelet földtani szerv kezébe
kerülne. A barlangok földtani objektum ok, míg
a B arlangtani Intézet nem kifejezetten földtani
szakm ai szervezet. A barlangoknak a tu riszti
kai, idegenforgalm i jelentőségük m ellett a pleisztocén-holocénkutatásban elfoglalt szerepük
sem elhanyagolható, éppen ezért lenne fontos,
hogy az ezek felett való szakm ai felügyeletet a
Központi Földtani H ivatal lássa el.
M egállapíthatjuk, hogy a földtan és a term é
szetvédelem kapcsolata — kisebb hiányosságok
ellenére is — jónak m ondható, hiszen a term é
szetvédelem igényli a földtan szakm ai iránym u
tatását és a geológustársadalom is sokat tesz a
term észetvédelem ért és a környezetvédelem 
m el való összevonás után, a földtan környezetvédelm i szerepét is a súlyának megfelelő hely
re lehet tenni.
A földtani környezetvédelem szervezete
M agyarországon a földtani hatóság a Közpon
ti Földtani Hivatal, m ely a nehézipari minisz
ter felügyelete alá tartozik. Szakmai felügyele
te t gyakorol a földtani kutatások felett és ke
zeli az állami költségvetési előirányzatból a
földtani kutatásokra fordítható pénzügyi kere
teket. A Központi Földtani H ivatal Elnökének
felügyelete alá tartozik a M agyar Állami Föld
tani Intézet és a M agyar Állam i Eötvös Loránd
Geofizikai Intézet. A felállás teh á t adott: a
Központi Földtani H ivatal szakirányításával a
M agyar Állami Földtani Intézet keretén belül
kell kialakítani a földtani környez'etvédelem,
term észetvédelem szervezetét. Ennek első lépé
se a KFH K utatási Főosztályon környezetvé
delmi, term észetvédelm i szakági főgeológus ki
nevezése. F eltétlenül szükséges, hogy az irá
nyítás egy kézben legyen és a szakági főgeo
lógus feladata kizárólagosan a környezet és
term észetvédelem legyen. Feladata lenne a
földtani környezet és term észetvédelem távlati
kutatási terveinek elkészítése, a pénzügyi keret
biztosítása és a pénzfelhasználás ellenőrzése.
Főhatósági szinten a szakági főgeológus tartan á
a kapcsolatot a K örnyezet- és Term észetvédel
mi Hivatallal, Országos Vízügyi H ivatallal és
képviselné a földtani környezet- és term észetvédelm et m inisztérium i szinten.
Bázisintézm énye a M agyar Állami Földtani
Intézet lehet, ahol a Területi Földtani Szolgá
latok hálózatának kiépítése a befejezés előtt áll.
A T erületi Szolgálatok m ár eddig is kapcsola
tot építettek ki a helyi tanácsi szervekkel, a

term észetvédelm i felügyelőkkel, a vízügyi igaz
gatóságok környezetvédelm i osztályaival és sok
esetben képviselték m ár eddig is a földtani h a
tóságot term észetvédelm i területek közigazga
tási bejárásain. I tt a képviselet kettős volt, ás
ványvagyonvédelm i érdekek képviselete, míg
földtani értékek vonatkozásában szakm ai segít
ségnyújtás is.
A Területi Szolgálatok hálózata lefedi az
egész országot, területükön alkalm asak környe
zet- és term észetvédelm i feladatok ellátására.
U gyancsak ezt tám asztja alá, hogy a T erü
leti Szolgálatok aktívan közrem űködnek a föld
tani alapszelvény-kutatásoknál. Természetesen
a környezet- és term észetvédelem újabb fel
adatbővülése lenne a Szolgálatoknak, így ennek
szem élyi feltételeit is meg kellene terem teni,
ami létszám bővítéssel m egoldható.
M int a földtani térképezésnél em lítettük, a
geológia tudom ányának fel kell készülni spe
ciális környezetvédelm i feladatok megoldására
is. Ilyen volt pl. a rádioaktív-hulladékok elhe
lyezésére szolgáló atom tem ető létesítése, de
várható, hogy az egyéb hulladékok elhelyezé
sének földtani m egalapozására is szükség lesz.
A Területi Szolgálatok alkalm asak területünkön
tájékoztató — előzetes szakvélem ények adásá
ra, hiszen m ögöttük m int földtani térképező és
laboratórium i h á tté r a M agyar Állami Földtani
Intézet áll. Részletes, m inden igényt kielégítő
szakvélem ények elkészítéséhez viszont m ár el
engedhetetlen fúrások végzése, speciális anyagvizsgálatok végzése, am ire m a a Földtani Szol
gálatok nem alkalm asak. Megoldás lehet a Szol
gálatok nagym érvű fejlesztése: fúrókapacitás,
laborkapacitás és nem utolsósorban létszám
biztosítása. Ez az ú t nem valószínű. Sokkal való
színűbbnek látszik a Földmérő és Talajvizsgáló
V állalatot felkészíteni ezen új m unkára, hiszen
ennek tevékenysége amúgy is sok színű és a
M agyarországon földtani kutatást végzők közül
az ő tevékenységük profiljába illeszthető be a
környezetvédelm i és term észetvédelm i kutatás.
A földtani környezet- és term észetvédelem
szervezetét mielőbb ki kell alakítani, a környe
zetvédelem i kutatásra fel kell készülni, hogy
m ár a közeljövőben jelentkező és egyre növe
kedő igényeket a földtan tudom ánya ki
tu d ja elégíteni, m ert a földkéreg higiéniájának
biztosításában a legnagyobb feladat a geológu
sokra vár.

összefoglalás
Az em beri fejlődés, a nagyarányú iparosodás
következtében veszélybe k erült az em beri kör
nyezet. A veszélyek felism erése u tán felgyor
sult az elhárításra irányuló céltudatos emberi
tevékenység is, köztudatba k erü lt a környezetvédelem. A környezet megóvása m inden tudo
m ánynak, m inden szervnek és az egyénnek is
nagyon fontos feladattá vált.
A geológia tudom ányára is jelentős feladatok
várnak a földkéreg higiéniájának, a felszín alatti
vizek tisztaságának biztosításában.
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A földtan m ár eddig is jelentős m unkát vég
zett az em beri környezet és term észet m egóvá
sában, de szerepe a jövőben még nőni fog.
Legfontosabb fe la d a ta i:
— a földtan oktatásának kiterjesztése, a
társadalom földtudom ányi m űveltségé
nek növelése;
— a speciális földtani m unkák, földtani
térképezések során érvényesíteni kell a
környezetvédelem , term észetvédelem é r
dekeit ;
— földtani értékeinket bem utatni, népsze
rűsíteni szükséges;
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—■ meg kell terem teni az ásványvagyon
védelem és környezetvédelem egyensú
lyát;
— a környezetvédelm i feladatokra szerve
zetileg és kutatási kapacitás biztosításá
val is feli kell készülni.
A földtani tudom ányok m űvelőinek szakmai
felkészültségük tudatában, an n ak hangsúlyozá
sával, m indent meg kell ten n i a környezet- és
term észetvédelem ért, hogy kellően hozzá tu d 
jon járu ln i a jelenlegi és jövő nem zedék életfeltételeinek javításához, az egészségesebb élet
hez.

