
kialakulásáról vagy a veszélyeztetés mértékéről nincs 
ismerete, nincs vizsgálati anyag a döntéshozók számára.

Ezért nem várható, hogy a káresemények száma meg
határozó módon csökkenne a továbbiakban. Példaként 
lehet megemlíteni olyan nyomvonalas létesítményt 
(közlekedési utat), ahol az időszakosan megújuló fel
színmozgás során 2-4 évenként több millió Ft-ot újra és 
újra elköltenek karbantartásra vagy újraépítésre, mert 
az eddig végzett beavatkozások során nem kezdemé
nyezték a teljes mértékű feltárást és így a védekezés 
minden esetben csak időleges szerepet kaphat.

A jövőben törekedni kell a felszínmozgásos területek 
szakszerű megismerésére és a várható károk lehetséges 
megelőzésére.

Ennek megvalósításához elsősorban a meglévő tör
vényi hátteret kihasználva, a települések rendezési 
programjaiba kellene a mérnökgeológiai vizsgálatnak 
beépülnie. Az ügydöntő szakhatóságok mellett az érin
tetteknek is ismernie kellene e probléma gazdasági sú
lyát. Az érdekeltek (károsultak és a problémák megoldá
sában részt vevők) tájékozatlansága alapvetően megha
tározza a mozgások kezelését és sajnos az elvégzett 
munkák eredményességét is.

A korábban alkalmazott módszereknél ma már jóval 
több vizsgálati lehetőség áll rendelkezésünkre ahhoz, 
hogy a földtani alkalmasság, a morfológiai viszonyok és 
az építés-hidrológiai jellemzők stb. ismeretében a fel
színmozgásra való hajlam megítélésre kerüljön.

Előrelépést jelentene, ha a témában szakismerettel 
nem rendelkezők, de a területfejlesztésben érdekeltek 
számára egy értelmezhető és alkalmazható szakmai ösz- 
szeállítás készülne.

Továbbá előrelépést biztosíthat a felszínmozgások 
kezelésében, az épített környezet alakításáról szóló 
1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.), valamint a 46/1997. 
(XII. 29 ) KTM rendelet alkalmazása, amennyiben azok 
betartásával történik a későbbi település tervezés, a 
településrendezés és a nagyobb területegységek egyéb 
irányú fejlesztése.

Kraft János
MGSZ Déldunántúli Területi Hivatal

Nemzetközi erőfeszítés a 
földtani adatok határmenti 

egységesítésére Bécs és 
Budapest között: a DANREG 

program és tanulságai

A módszerében példa értékű nemzetközi erőfeszítés
sel működtetett program immáron a valóságban is a 
végéhez közeledik. A program eredményeként Ausztriá
nak, Szlovákiának (a program kezdetekor még Csehszlo
vákiának) valamint Magyarországnak a Duna által össze
kapcsolt területeiről egységes szemléletű térképsorozat
nak és csatlakozó magyarázónak illetve tanulmánynak 
kell születnie, amelyben kiküszöbölődnek a sajátos nem
zeti módszerekből, valamint alkalmanként az egyes szak
területeken országonként eltérő ismeretességből faka

dó, az egységes értelmezést nehezítő, esetenként lehe
tetlenné tevő különbségek.

Miután a DANREG program hátteréről a DANREG 
Tanácsának tagjaival közösen írott cikkben (Császár et 
al. 1997) alig esett szó, viszont szakmai konzekvenciáit 
részletesen ecseteltük, az alábbiakban a háttér kissé ala
posabb áttekintése mellett - a levonható tapasztalatok 
érdekében -kissé részletesebb ismertetést kívánok nyúj
tani a szervezeti kérdésekről, valamint a munkáknak tíz 
év utáni állásáról abban a reményben, hogy a későb
biekben kétségtelenül létesítendő további hasonló 
nemzetközi projektek esetében a gyermekbetegségek 
egy részét ki tudják küszöbölni.

A történeti hitelesség megkívánja, hogy a program 
létrejöttének körülményei is szóba kerüljenek. A Bős- 
Nagymarosi vízlépcső elleni mozgalom a nyolcvanas 
években Magyarországon egyre kiterjedtebb méreteket 
öltött. Miután az érvek sorában földtani (főleg hidrogeo
lógiai és földrengés-veszélyeztetettségi) tárgyúak is vol
tak, az akkori kormány a Központi Földtani Hivatalt 
(KFH) is állásfoglalásra szólította fel. A szakemberek szé
les körének meghallgatása után a KFH úgy foglalt állást, 
hogy a területen az addig végzett földtani kutatás elég
telen mértékű és összehangolatlan volt. A különböző 
megbízottak által kivitelezett részfeladatokat soha senki 
nem érlelte össze, ezért külön ilyen célú kutatás vagy 
legalább értelmezés nélkül megbízható szakvélemény 
nem formálható. Erre a felvetésre született meg Magyar- 
országon a gondolat egy térképsorozatot és némi ma
gyarázót magába foglaló program létrehozására.

I m b h h b h h

A budapesti és a pozsonyi földtani szervek és intéz
mények kitűnő kapcsolatából adódóan még 1989-ben 
megállapodás született a Duna menti szomszédos terüle
tek földtani adatainak egységes szemléletű feldolgozá
sára, vagyis egy közös adatbázis megteremtésére.

Természetesen a két földtani intézet által aláírt e- 
gyezmény utalást sem tartalmazott a két kormány kö
zött egyre kiélezettebb viszonyt eredményező vízlép
csőre, minthogy a földtani szakemberek számára ez a 
kérdés csupán egyike volt a számtalan földtani kérdés
nek. A szakemberek nagyobbik hányada mindig is úgy 
tekintette a programot, mint amely a vonatkozó térség 
összehangolt hasznosíthatósági terveinek elkészítésé
hez szolgáltathat földtani oldalról megbízható alapot.

Ausztriának 1990-ben történt csatlakozásával három 
országra bővült az együttes munkára vonatkozó egyez
ményt aláíró országok száma, s a program is lényegében 
ekkor vette kezdetét. Ennek elsődleges feladata a kuta
tási terület határának kijelölése volt. Az egységes topog
ráfiai alap megteremtését a teljes területre a magyar fél 
vállalta el. Ezt követte a közösen elkészítendő térkép 
fajták és tanulmányok számba vétele.

Az eredmény a földtani térkép változatok esetében: 
felszíni földtani térkép, a negyedrendszer* képződmé
nyeinek genetikai és vastagsági térképe, felső-pannó- 
niai és pliocén fácies és vastagsági térkép, alsó-pannó- 
niai fácies és vastagsági térkép, harmadrendszermentes 
földtani térkép, tektonikai térkép, neotektonikai tér
kép, mérnökgeológiai térkép, hidrogeológiai térkép és 
környezet-veszélyeztetettségi térkép.

A geofizikai térképfajták terén gravitációs anomália-
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térképek, mágneses anomáliatérképek, valamint geo- 
elektromos ellenállástérképek készültek.

Két önálló tanulmány a terület felszín alatti vizeinek 
minőségével, illetve geotermikus adottságaival volt hi
vatva foglalkozni.

A fentiek mellett három - lehetőség szerint geofizikai 
megalapozottságú - földtani szelvény egészítette ki a 
sort.

A három ország (de legalábbis Szlovákia és Magyar- 
ország) földtani vezetése által is szentesített keretek 
megszabását követően létrejött a DANREG Tanácsa, 
amelynek vezetői a megszületés pillanatában osztrák 
(GBA) oldalról W. Janoschek, szlovák oldalról (GUDS) J. 
Hornis, magyar részről (MÁFI) Nagy E. voltak. A későb
biekben a tanács a geofizikai intézetek képviselőivel, 
Szlovákia esetében előbb J. Sefara-val (Geofyzika Bratis
lava), majd J. Hricko-val (GEOCOMPLEX), illetve Ma
gyarország esetében Nemesi L.-val (ELGI) bővült.

1994-ben a korábbi GUDS, ma Szlovák Földtani Szol
gálat (GSSR) képviseletét M. Kovácik, a MÁFI-ét Császár 
G. vette át.

A  közös munka kivitelezésére a nemzeti képviselők
ből álló, három és hat fő között változó összetételű mun
kacsoportok szerveződtek, amelyeknek elsődleges fela
data az adott témakörben az egységes elvek, majd ezek 
alapján a közös jelkulcs kialakítása volt. Bár a kivitelezés 
során gyakoriak voltak az érintkezési pontok a geofizi
kai és a földtani csoportok között, a továbbiakban csak 
az utóbbiak tevékenységéről kívánok számot adni.

(Szerkesztői megjegyzés: A geofiz ika i kutatások eredményeit 
a Geofizikai Közlemények 1997 (V o l4 1 ) 3-4. száma közreadta.)

Az elvek és a jelkulcs kidolgozása egyes térképvál
tozatok esetében várakozáson felüli nehézségeket oko
zott. Mi sem jelzi ezt világosabban mint az a körülmény, 
hogy egyes térkép fajták esetében még ma, 1997 végén 
sincs végleges jelkulcs. Az okokra a későbbiekben kívá
nok kitérni.

A DANREG Tanácsa évente 3-4 alkalommal, rotáló 
helyszínen tartotta meg üléseit, ahol egyrészt áttekin
tésre került az egyes munkacsoportokban a két ülés 
között történt tevékenység, másrészt olyan kérdések 
megvitatására került sor, amelyek a DANREG egész te
vékenységét voltak hivatva befolyásolni. Ez utóbbiak 
sorában kétségtelenül a legrangosabb kérdés a vég
termékek közreadásának lehetősége volt. A közös ter
mékek kiadásának egyetlen reális finanszírozója csak 
Ausztria lehetett. A közösen elkészített pályázat 1996 
végére sikeresnek bizonyult.

Az egyes munkacsoportok elvileg hasonló eljárási 
mód szerint működtek, mint a DANREG Tanácsa, vagyis 
évente szükség szerinti alkalommal találkoztak, szisz
tematikusan változó helyszíneken. A valóságban azon
ban néhány munkacsoport még az évente egyetlen tel
jes értékű találkozó megszervezését sem tudta megol
dani. Túlságosan gyakori volt a csonka találkozó, de 
olyan csoport is akadt, amely az indokolatlanul hosszú
ra nyúlt munka során alig tudott közös megbeszélésre 
összejönni. Az okok sokszálúak, amelyekre a későbbiek
ben visszatérek.

A vitafórumnak, ha úgy tetszik a felek között szakmai 
tekintetben még fennálló véleménykülönbségek kon- 
frontálódási lehetőségének megteremtését célozta a 
DANREG záróülésének megszervezése 1997 májusában

Budapesten. Még ez az előző évről halasztott időpont is 
sok tekintetben korainak bizonyult, hiszen (a geofizikai 
tárgyú térképektől eltekintve) alig akadt egységessé 
formált közös térképváltozat, földtani metszet, hogy a 
vízminőség tanulmányt ne is említsük. A várakozásnak 
megfelelően az előadások és az azokat követő viták so
rán a viszonylag szépszámú, projekten kívüli külföldi
eket is magába foglaló hallgatóság számára is nyilván
valóvá vált, hogy azok méretarányukban, jelkulcsuk
ban, de sok esetben szemléletükben is eltérnek egymás
tól. Az eseteknek azonban maximum a felénél jutottak 
el a partnerek a konkrét következtetések levonásáig, az 
elengedhetetlen teendők megfogalmazásáig.

Sajnos, éppen a legneuralgikusabb pontok esetében 
nem körvonalazódtak a rendezvény idején a remélt 
megoldási lehetőségek.

A  részben a MÁFI-ban, részben az ELGI-ben digitali
zált topográfiai alapok egységesítése és a hibák kiküszö
bölése céljából a topográfiai alap mindhárom ország 
esetében nemzeti kontrolion esett át. A javítás utáni 
ellenőrzésre még nem nyílott mód.

Az elvileg minden földtani térképváltozat alapjául 
szolgáló felszíni földtani térkép (1:100000) mindhá
rom ország területéről elkészült. A kvarter esetében 
sikeres jelkulcs összevonási kísérletekre került sor, de a 
határokon átlépő, kvarternél idősebb képződmények 
párhuzamosítására vonatkozó javaslatok célja egyúttal a 
jelkulcsi elemek olyan mérvű csökkentése volt, ami in
dokolatlanná tenné a korábban sem tervezett, önálló 
jelkulcsi lap nyomtatását. Szlovák oldalról többszöri 
sürgetés eredményeként fél éves szünet után érkezett 
meg a nemleges válasz. Különösen feltűnő a szlovák 
vulkángenetikai térkép és a magyar litosztratigráfiaihoz 
közelítő szemléletű térkép közti különbség.

A térkép eredeti magyar szerkesztője Nagy E. volt, 
melyet tőle Császár G. vett át 1995-ben. A hazai anyag 
szerkesztésében közreműködött még Daridáné Tichy 
M., Kaiser M. és Scharek P. Főszerkesztője Császár G.

Az általunk javasolt egyesített változat a technikai ki
vitelezést végző MÁFI Térinformatikai osztályán van.

A magyarázó csak kéziratban létezik, miután lezárá
sára csak a térkép után kerülhet sor.

A kvarter litogenetikai és vastagsági térkép 
(1:200 000) a legutóbbi időszak kifejlődési jellegeit és 
süllyedéstörténetét hivatott összefoglalni. Az anyag 
mind nyomtatott, mind digitális változatában rendelke
zésre áll, véglegesítésére azonban csak a felszíni föld
tani térkép lezárása után kerülhet sor. A magyar terület 
térképét Kaiser M. és Scharek P. állította össze, főszer
kesztő Scharek P.

A pannóniai és pontusi litofácies és vastagsági 
térképek (két változat) a Pannon-medencében a har
madidőszakon belüli legintenzívebb süllyedési peri
ódus megjelenési formáit hivatott tükrözni. A magyar 
terület térképeinek szerkesztője Peregi Zs. volt. A tér
képek és a magyarázó még a főszerkesztői feladatot 
ellátó A. Nagynál vannak. Szlovák és osztrák oldalon a 
fúrási adatok és mélységvonalak javításra, kiegészítésre 
szorulnak.

A pretercier, pontosabban szólva a harmadrend- 
szermentes földtani térkép olyan speciális térkép- 
változat, amely mai helyzetében és mélységviszonyok 
között mutatja a harmadidőszaknál idősebb, a viszonyí
tási időpillanatban gyakran egymástól távol lévő szerke-
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zeti egységeket. A térkép a nemzetközi anyag össze
dolgozása után nálunk került újradigitalizálásra. A szlo
vák terület revíziójától eltekintve a térkép és a magya
rázója egyaránt kész, csupán egy nyomástechrykai kér
dés vár még megoldásra. A hazai térképet Császár G. 
szerkesztette, a főszerkesztő A. Matura.

A neotektonikai térkép a legfiatalabb szerkezeti 
mozgások, és eltérő intenzitású és jellegű mozgást vég
ző területek megkülönböztetésére hivatott. A szlovák és 
a magyar terület térképe rendszerében nem egyező 
koncepciójában összeegyeztethetetlen. Ez ügyben a bu
dapesti ülés sem hozott változást. Az osztrák térkép már 
egy éve a lezárás előtti pillanatban van. Hasonló a hely
zet a térképmagyarázóval. A magyar terület szerkesz
tését Budai T. és Dudko A. közreműködésével Molnár P. 
végezte. A főszerkesztő R. Halouzka.

A tektonikai térkép az egyes szerkezeti egységek 
összesített szerkezeti jellegeit, ezáltal a vizsgált térség 
szerkezeti összetettségét hivatott szemléltetni. A nem
zeti térképek és a vonatkozó magyarázók M. Elecko-nál, 
a szlovák főszerkesztőnél vannak, akinek még az oszt
rák partnerrel van némi egyeztetni valója. A magyar 
térkép szerkesztője Dudko A.

A hidrogeológiai térkép, összhangban a terület bo
nyolult földtani felépítésével, a felszín alatti vízkészlet 
változatosságát, az aktuális vízszintet és a vízmozgás 
irányát hivatott bemutatni. A magyar terület térképét 
Jocháné Edelényi E. és Zsámbok I. készítette el. A térké
pek és a magyarázó P. Maliknál, a szlovák főszerkesz
tőnél találhatók.

A mérnökgeológiai térkép a felszíni földtani tér
kép értelmezése révén szemlélteti a terület építésföld
tani szempontból fontos sajátosságait. A magyar vál
tozat Scharek P. munkája, aki azt a magyarázóval együtt 
M. Kovácikhoz, a szlovák főszerkesztőhöz továbbította. 
Még nem készült el az osztrák térkép és magyarázója.

A nemzetközi munka fő célját a környezet-veszé- 
lyeztetettségi térkép elkészítése képezi, amely a sajá
tos szempontjain túl magába ötvözi a felsorolt térkép
fajtákból kiolvasható mindazon eredményeket, ame
lyek a térségben a természet, vagy az emberi tevékeny
ség következtében lehetséges veszélyforrást jelente
nek. Ebből eredően ez a térképsorozat legkritikusabb 
változata, éspedig nem csupán bonyolultságát, hanem 
jelentőségét illetően is. A magyar térképet Daridáné 
Tichy M., Budinszkyné Szentpétery I. és Nagy E. közre
működésével Peregi Zs. szerkesztette. A magyar válto
zat és annak magyarázója L. Petro-nál, a szlovák főszer
kesztőnél található, az Ipoly menti területen eszköz- 
lendő magyar módosító javaslatokkal együtt, míg az 
osztrák anyag napjainkig sem született meg.

A geotermikus energia tanulmány mellett a mun
ka során két térképváltozat is megszületett, melyek 
egyikének nyomdai közreadása is tervbe vétetett. Mind 
a térkép, mind a magyarázó Rotárné Szálkái Á. munká
jának eredménye. A térkép véglegesnek szánt változata 
a főszerkesztőnél van, de a magyarázó javítása még nem 
történt meg.

A vízminőség tanulmány területén az adatgyűjtő 
munkát napjainkig mindössze egy tartalomjegyzék ösz- 
szeállítása követte. A munka magyar felelőse Tóth Gy.

A földtani szelvények sorából az MK-3 szeizmikus 
és magnetotellurikus alapszelvény nyomvonalát köve
tő, Ausztriába átmenő szelvény teljesen elkészült, a két 
szlovák-magyar szelvény közül a Tatabányai-medence 
és a Kis-Kárpátok előtere között húzódó szelvény az 
összedolgozás utáni állapotban várja a szlovák partner
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kontrollját, míg a Zsámbéktól a Dorogi-medencén ke
resztül haladó szelvény szlovák folytatása hiányzik.

A magyar szelvényszakaszokat Dudko A. közreműkö
désével Császár G. Készítette.

A módszerében vagy még inkább elvi megközelíté
sében példa értékű program a valóságban az indokoltnál 
lényegesen hosszabb időt vett igénybe és az elvárha
tónál sokkal több hátráltató körülmény jelentkezett. Az 
egyik - valószínűleg nem a legfontosabb - akadályozó 
tényezőt a három ország között az adottságokban, a 
munka módszerében megmutatkozó különbség jelen
tette. A szlovák partner a DANREG teljes területére 
kiterjedő 1:50 000-es méretarányú földtani térképezés
sel kapcsolta össze a közös munkát, amely mindenkép
pen hosszú megvalósítási időt tételez fel. Ezzel függhet 
össze az is, hogy a munka során csak korlátozott mérték
ben ragaszkodott a közösen kidolgozott jelkulcshoz, és 
minden térképváltozatát nemzeti keretben egységesen 
1:50 000-es méretarányban készítette el.

Az osztrák partner majdnem teljes egészében lega
lább egy, de jobbára több évtizeddel korábban elké
szült földtani térképeiből tudott kiindulni. Esetenként 
nagy gondot okozott a megfelelő szakember biztosítása 
is; ennek következménye pl., hogy egy szakember vál
lára nehezedett három térképváltozat előállítása is.

Magyarország sok tekintetben a két módszer közötti 
köztes helyzetet foglalt el; szerencsés módon a legfris
sebb földtani felvételek eredményei kerülhettek be a 
terület nyugati feléről, ahol ezekben az években zárult 
le a lényegében síkvidéki térség 1:100 000-es méret
arányú földtani térképezése (Sopron környékén a neo- 
génre nézve nem igazán korszerű felbontással és értel
mezéssel). A Gerecsében folyt térképezés eredményei - 
a térképezés három éves szüneteltetése miatt - csak 
részben voltak figyelembe vehetők a DANREG térké
pek szerkesztése során. A Budai és a Pilis hegység terü
letén teljesen korszerűtlen alapok álltak rendelkezésre, 
de sok tekintetben korszerűtlen a kép a Dorogi-meden
cében, a Visegrádi-hegységben, sőt a Börzsönyben is.

A szakemberek többsége mindhárom országban a 
DANREG programban rá háruló feladatokra csak annyi 
energiát fordíthatott, amennyi az alapvető feladatainak 
teljesítése után marad. Gyakorlatilag az illető szakem
ber szakmai ambícióján múlott, hogy milyen erőfeszí
tést tett az eredményes munka érdekében. Egy állam
közi egyezményhez is szorosan csatlakozó háromoldalú 
nemzetközi feladat megoldásához OTKA forrást is 
igénybe kellett vennie.

A térképek digitális összedolgozását mindenképpen 
hátráltató tényező volt a kétféle térinformatikai rend
szer (Arcinfo és Intergraph) összehangolásával kapcso
latos kérdések megoldatlansága.

A fenti program indokoltságát, nagyszerűségét bizo
nyítja a határokon átnyúló, tudományos és alkalmazotti 
területeket egyaránt magába foglaló egységes temati
kus térképsorozat létrehozása, hogy földtani oldalról 
megbízható alapot teremtsen a döntéshozók számára a 
területhasznosítás, környezeti károk kérdésében.

*Lábjegyzet:
A harmadrendszer és negyedrendszer kronosztratigrá- 

flai kifejezések, melyek a nem zetközi gyakrolatnak megfele
lően elkülönülnek a geokronológiai egységek nevétől, amelyet 
harmadidőszaknak ("harm adkor") és negyedidőszaknak
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("negyedkor") nevezünk. A  harmadrendszer kifejezés a latt azt a 
kőzetegyüttest, vagy rétegsort értjük, amely a harmadidőszak' 
fo lyam án keletkezett. A harmadidőszak viszont azt az  időtar
tam ot fe je z i ki, amely id ő  a la tt a harmadrendszer á lta l repre
zentált képződmények létrejöttek.

Általánosabb megfogalmazásban: a kronosztratigráfiai 
egységek kalapálható, anyagi testet (kőzetet) jelölnek, m íg  a 
geokronológiai egységek az előbbiekben kifejezésre ju tó  
(képződési) időintervallumot fejeznek ki.

Dr. Császár Géza 
Magyar Állami Földtani Intézet
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A Magyar Geológiai Szolgálat 
1998, évi terve

A Magyar Geológiai Szolgálat (MGSz) és a keretében 
működő Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) és 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) 
elkészítette a középtávú koncepcióját és hozzá kapcso
lódóan az 1998. évi tervét.

A középtávú terv szükségességét az MGSz Tudomá
nyos Tanácsa és a Földtani Tanács egyaránt megállap
ította. Ennek eleget téve készítettük el a középtávú kon
cepciót, amely természetszerűleg együtt kellett, hogy 
járjon a jelenleg futó projektek felülvizsgálatával is.

Erre azért is szükség volt, mivel a jelenleg futó pro
jektek (kapcsolódva az 1992-ben készült korábbi kö
zéptávú koncepcióhoz) még más költségvetési és lét
szám lehetőségekkel készültek, s emiatt az elmúlt idő
szakban többször kellett lényeget érintő változtatáso
kat tenni. A projektek felülvizsgálata és beillesztése a 
középtávú koncepcióba megtörtént.

Mindkét anyagot a Magyar Geológiai Szolgálat Föld
tani és Tudományos Tanácsa véleményezte, megtár
gyalta és elfogadásra javasolta.

Az államigazgatási feladatokat az MGSz központi 
hivatala a területileg illetékes Területi Földtani Hiva
talokkal együtt látja el. Ezek a földtani hatósági, szakha
tósági és szakvéleményezési feladatok

A közszolgálati feladatokat jogszabályok írják elő. 
Ezek végrehajtásában mindhárom intézmény speciali- 
zációjának megfelelően vesz részt.

A két kutatóintézet kutatási tevékenységét projek
tek keretében végzi. Ezek szintén jogszabályban elő
írtak, és szükségképpen jól behatárolható feladat meg
oldására irányulnak. Időtartamuk tervezhető és az ered
mény a tervezett idő lejárta után zárójelentés formá
jában összegezhető. Ezekről az intézetek projekt indító 
lapot állítottak ki, amely rögzíti a megoldandó feladatot.

A  bányászatról szóló 1993- évi törvény módo
sítása, az 1997. évi XII. törvény kimondja, hogy a bá
nyajáradék 5%-át prognosztikus nyersanyag-kutatásra 
és környezeti, természeti, társadalmi és gazdasági regio
nális érzékenység vizsgálatokra kell fordítani.

Ennek részletes szabályait a törvény végrehajtási ren
deleté fogja tartalmazni. Bizonyos, hogy ezzel kapcso
latban új feladatok fognak megfogalmazódni az MGSZ 
számára is.

A földtani hatósági feladatkörben az örvendete
sen egyre növekvő számú napi állásfoglalások kiadásán 
kívül fontos feladat az állami jogalkotási folyamat
ban való részvétel. Az elmúlt években több olyan új jog
szabály született, amely a földtani tényezővel számolva 
feladatot jelent a földtani szakigazgatás számára. Itt ter
mészetesen az a cél, hogy a föld felszíne alatti térrész 
ugyanolyan tényezője legyen az emberi környezetnek, 
mint a levegő, a talaj és a bioszféra, s minden olyan tevé
kenységhez kapcsolódó eljárásban, -amely érinti a föld 
felszín alatti részét- földtani vizsgálat is történjék, s ezt a 
földtani hatóság az MGSz jogszabályai alapján ki is kény- 
szeríthesse.

Régi, ugyanakkor új feladat az ország ásványvagyo- 
nának nyilvántartása. Az új feladatot az jelenti, hogy 
az 1997. évi XII. törvény, amely a bányászatról szóló 
törvényt módosította, az MGSz ásványvagyon-nyilván- 
tartását a közhitelű állami nyilvántartások sorába emel
te. Ez azt jelenti, hogy kötelező az adatszolgáltatás, az 
adatszolgáltató felelősséggel tartozik a szolgáltatott ada
tokért, s az MGSz jogosult azokat ellenőrizni. Mivel az 
országban jelenleg közel 1000 bánya működik, az álta
luk szolgáltatott adatok valódiságának ellenőrzése ko
moly létszámot és anyagi erőforrást igényel.

A földtani információ gyűjtés és szolgáltatás területén 
is jelentkezik új feladat, ámelyet a IKIM-KTM-KHVM 
miniszterek közös rendelete szab meg. Ezen jogszabály 
alapján kell gyűjtenie az MGSz Információs Központ
jának az országban keletkezett földtani adatokat, illetve 
a MÁFI-nak a fúrómag mintákat.

Az MGSz megalakulása óta - nem utolsó sorban a meg
felelő jogszabályi és szervezeti háttérnek köszönhetően 
- az Országos Földtani és Geofizikai Adattár által kezelt 
adatállomány gyarapítása, az adatok rendezettségének 
és feldolgozottságának növelése, valamint az állami ada
tok egységes kezelése terén egyaránt jelentős eredmé
nyeket értünk el. A mindezeket alapelemként magába 
foglaló Földtani Információs Rendszer fejlesztését 
és működtetését a következő időszakban kiemelt köz
szolgálati feladataink között tartjuk számon.

A középtávú koncepció elkészítésére azért volt szük
ség, mert a 132/1993. kormányrendelet csak igen 
szűkszavúan, általánosságban adja meg az állami kutatási 
feladatokat. A  középtávú koncepcióból következően ké
szültek a projektek tervei az elkövetkező 3 évre.

A középtávú kutatási koncepcióban az intézetek prio
ritásokat állítottak fel. Ezek közül a térképezés terü
letén nagyon fontos az ország megkutatottsági térké
pén látható adathiányos területek megszüntetése, a 
"fehér foltok" eltüntetése. Ehhez új adatokra és ismere
tekre, tehát terepi kutatásra van szükség.

Fontos, a többi feladattal szorosan összefüggő feladat 
a különféle adatbázisok építése, fejlesztése.
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