("negyed kor") nevezünk. A harm a dren dszer kifejezés a la tt a z t a
kőzetegyüttest, vagy rétegsort értjük, a m ely a h a rm a d id ősza k'
fo ly a m á n keletkezett. A h a rm a did ősza k v isz o n t a z t a z id őta r
ta m o t f e je z i ki, am ely id ő a la tt a h a rm a dren dszer á lta l repre
zen tá lt képződm ények létrejöttek.
Általánosabb m egfogalm azásban: a kronosztratigráfiai
egységek kalapálható, a n y a g i testet (k ő z e te t) je lö ln ek , m íg a

geokronológiai egységek a z előbbiekben kifejezésre ju t ó
(képződ ési) időintervallumotfe je z n e k ki.

Dr. Császár Géza
M a gya r Állami Földtani Intézet
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Császár, G., H rick o,J.,Jan osch ek, W.. K o v á cik , 1H., Nem esi,
M. & M a tu ra , A. 1997: The DANREG progra m m e - an inter
national effort f o r unified geologica l database and evaluation
along the river Danube, in Advances in Austrian-Iiungarian
Join t Geological Research (eds: Dudich & Lobitzer) 197-203.
Budapest

A Magyar Geológiai Szolgálat
1998, évi terve

A Magyar Geológiai Szolgálat (MGSz) és a keretében
működő Magyar Állami Földtani Intézet (M Á FI) 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, m ivel a jelenleg futó pro
jektek (kapcsolódva az 1992-ben készült korábbi kö
zéptávú koncepcióhoz) m ég 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 vélem ényezte, 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 intézm ény specializációjának m egfelelően vesz részt.
A két kutatóintézet kutatási tevékenységét projek
tek keretében végzi. Ezek szintén jogszabályban elő
írtak, és szükségképpen jól behatárolható feladat m eg
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.
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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 m egfogalm azódni 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 em beri 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 kényszeríthesse.
Régi, ugyanakkor új feladat az ország ásványvagyonának nyilvántartása. Az új feladatot az jelenti, hogy
az 1997. évi XII. törvény, amely a bányászatról szóló
törvényt módosította, az MGSz ásványvagyon-nyilvántartását 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
m oly létszámot és anyagi erőforrást igényel.
A földtani inform áció 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 Inform ációs Központ
jának az országban keletkezett földtani adatokat, illetve
a MÁFI-nak a fúróm ag mintákat.
Az MGSz megalakulása óta - nem utolsó sorban a meg
felelő jogszabályi és szervezeti háttérnek köszönhetően
- az Országos Földtani és G eofizikai 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 m indezeket alapelemként magába
foglaló Földtani Inform ációs Rendszer fejlesztését
és működtetését a következő időszakban kiem elt köz
szolgálati feladataink között tartjuk számon.

A középtávú koncepció elkészítésére azért volt szük
ség, mert a 132/1993. kormányrendelet csak igen
szűkszavúan, általánosságban adja m eg 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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Ez nem csak azért fontos, hogy korszerű formában
megőrződjenek a sokszor enyészetre ítélt régi adatok,
hanem azért is, hogy segítsék a most folyó feladatok
megoldását. Ide tartozik az az alaptérkép program,
amelynek keretében a két intézet összehangoltan és
szisztematikusan elkészíti és digitális formában kiadja
az ország 1:100000 méretarányú geológiai és geofizikai
térképsorozatát.
A MÁFI és ELGI geológiai és geofizikai alap és az al
kalmazott kutatásokat egyaránt végez, hiszen ez jog
szabályban előírt kötelezettsége. Azonban kiemelt prio
ritást élvez az, hogy az alap és alkalmazott kutatások
épüljenek egymásra. Az alapkutatások - amennyire ez
lehetséges - segítsék az alkalmazott kutatásokat, illetve
legyen lehetőség arra, hogy az alkalmazott kutatások
végzése során felmerülő alapkutatási feladatok projekt
té válhassanak.
Kiemelten fontos és prioritást érdemlő tevékenység a
közszolgálati feladatok ellátása. Az intézeti könyv
tárak, múzeumok, obszervatóriumok és laboratóriu
mok olyan országos, sőt nemzetközi szinten is kiemel
kedő és pótolhatatlan szolgáltatásokat teljesíteni képes
egységek, amelyeknek m egfelelő magas szinten történő
fenntartása elsőrendű állami feladat.
A konkrét feladat megoldások mellett nem szabad
elhanyagolni a kutatók tudományos továbbképzését
sem. Bár a MÁFI és ELGI értékmérője az akadémiai ku
tatóintézetektől eltérően nemcsak a megjelent publi
kációk, vagy a minősített kutatók száma, hanem az ala
pító kormányrendeletben meghatározott feladatok el
látása is, ennek figyelem be vételével elő kell segíteni a
kutatók számára a tudományos fokozatok elérését, a
nyelvtudás fokozását és a kiterjedtebb publikálási lehe
tőséget.

A z MGSz 1998. évi bevételi és kiadási előirányzata
17,2%-kal növekedett 1997-hez képest. Ezen belül a
költségvetési támogatás 18,98%-kal növekedett.
A többlettámogatás 53,9% -a tervezési automatizmus
ból (14,5% személyi juttatás növekedés, 5% dologi ke
ret növekedés) ered, 46,1% pedig az elismert új fela
datok finanszírozására szolgál. A dologi előirányzat
20,4%-kal növekedett. Költségvetési forrásból felújítás
ra 4 MFt-tal (20,5%), beruházásra pedig 8 MFt-tal
(49,7%) fordíthatunk többet az elkövetkezendő évben.

Az átlagosnál magasabb költségvetési támogatást az
elmúlt évben hozott új jogszabályok által előírt új fela
datok megoldására kaptuk. Ezek a következők:

*

*

*

*

1997. évi XII. törvény a bányászatról szóló
törvény módosításáról:
a bányavállalkozók által szolgáltatott aáatok
valódiságának ellenőrzése;
kötelező szakvéleményezés a kutatás engedélye
zés, bányabezárás, bánya-járadékkal kapcsola
tos vita, bányatelek kijelölés esetén.
1996. évi CXVT. törvény az atomenergiáról:
nukleáris létesítmények, valam int radioaktív
anyagok elhelyezésére szolgáló tárolók telepí
tése, létesítése, üzembe helyezése, átalakítása,
valam int üzemen k ívü l helyezése, megszünte
tése és engedélyezése során kötelező földta ni
szakhatósági közreműködés.
4/1997 . (III. 5 .) IKIM-KTM-KHVM együttes
rendelet az adatszolgáltatásról:
aföld ta n i kutatási és bányászati tevékenység so
rán keletkezettföldtani, geofizikai adatok, vala
m in t magminták átvétele.

Az új feladatok ellátása a meglevő létszámmal nem
oldható meg, ezért 1998-tól 10 köztisztviselő és 5 közal
kalmazott felvételét engedélyezte a felügyeletet ellátó
Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalm i Minisztérium.
Központi beruházásra 101 MFt szerepel az 1998-as költ
ségvetésünkben, melyet a már több éve kért MÁFI és
ELGI tetőszerkezetének és tetőszigetelésének felújítá
sára fordítunk. Ez a támogatástöbblet az utolsó pillanat
ban jött ahhoz, hogy az említett felújításokat elvégezzük
úgy, hogy az épületek komolyabb károsodást ne szen
vedjenek.
Az MGSz, a MÁFI és az ELGI új középtávú koncepció
val és a projektek felülvizsgálatával vág neki az 1998. év
új feladatainak. A feladatok megoldásához a tervezett
inflációt némileg meghaladó költségvetési támogatást
és az elengedhetetlen létszámemelés lehetőségét kap
juk. Ez az elmúlt évek nominálértékű csökkenéséhez és
a létszám kötelező leépítéséhez képest kedvező, s remé
nyeink szerint olyan tendenciát jelez, amely ha folyta
tódik, akkor az állami földtani intézményrendszer még
hatékonyabban tudja feladatait ellátni.
Dr. Farkas István
M agyar Geológiai Szolgálat

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy Dr. Solti Gábor a Földtani Kutatás fo ly ó ira t eddigi szerkesztője és a
kutatási rovat vezetője más irányú szakmai elfoglaltsága miatt, ezen tevékenységét átadta Dr. Zelenka
Tibornak. Dr. Solti Gábornak jelentős szerepe volt abban, hogy az 1991 évtől szüneteltetett Földtani
Kutatás kiadása 1997-től újra induljon. Munkájának elismeréséül kértük, hogy a Szerkesztőbizottság
munkájában továbbra is vegyen részt. Személyes kezdeményezése, széleskörű kapcsolatai és ambi
ciózus szervezői adottságai nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a közel 35 éves m últtaljelent
kezőfolyóira t megújulva, a kor igényeinek megfelelő tartalom m aljelenjen meg.
Kérjük, hogy a föld ta n i kutatással foglalkozó szakemberek, akik részben különböző priva tizá lt és
részben még megmaradt álla m i cégeknél végzik szakmai tevékenységüket, a föld ta n i nyersanyagkutatás, a m érnökgeológiai, a környezetvédelmi kutatások eredményei közreadásával segítsék a köz
vélemény tájékoztatását.
Reméljük, hogy a továbbiakban is sikerül a hazai szakemberek érdeklődését és publikációs kedvét
serkenteni, hogy a Földtani Kutatás folyóiratban közkinccsé tegyék szakmai eredményeiket.
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