NATO tanfolyam Fegyverkezés helyett
földtudományi
továbbképzés '98

A második bankett díszvendége Prof. Chikán Attila gaz
dasági miniszter volt, aki "Optimal extraction o f
natural resources - Economics and policy o f social
costs and benefits" címmel tartott előadást.
B o d n á r E rik a
MÁÉI

Mátraházán szeptember 6-18. kö
zött került megrendezésre a NATO
minősített szakembereinek tovább
képzési intézménye -NATO ASI- által
szervezett tanfolyam. A két hetes tan
folyamon 32 ország oktatói és szak
emberei: geológusok, közgaszdászok,
bányamérnökök, matematikusok, geog
ráfus-mérnökök és ökológusok vettek
részt, összesen 105-en.
A rendezvény célja az ásványi
nyersanyag-kitermelés környezeti befo
lyásolásának tanulmányozása, model
lezése és a rehabilitációs módszerek
összegzése volt. A tanfolyam a szak
mai és ezen keresztül a társadalmi
fejlődés követendő irányait rajzolta
fel; melynek anyaga kiadásra kerül
egy háromkötetes publikációban.
A nemzetközi együttműködés elő
mozdítására közös témák kidolgo
zása történt meg, mely segíti a NATO A képen balról jobbra dr. Richard McCammon a USGS tudományos tanácsadója -a rendezvény
és az EU által finanszírozott tudo társigazgatója, Brezsnyánszky Károly M Á F I igazgató -a hazai szervező bizottság elnöke, Finella
mányos projektek elnyerését. A tan Fabbri, prof. Chikán Attila gazdasági miniszter, prof. Andrea Fabbri tanfolyam igazgató és prof.
folyam kezdeményező szerepet vál Gábor Gaál a Finn Földtani Szolgálat kutatási és fejlesztési igazgatója -a tanfolyam társigazgatója
lalt ezen a területen. A tanfolyam fő látható, Brezsnyánszky Károly beszéde közben.
témái közé tartozott az ásványtelepek
geológiai környezetének modellezése, a távérzékelési
módszerek és a térinformatikai módszerek alkal
mazása a környezet védelmében, az ásványvagyon
becslés módszereinek az ismertetése, az ásványtelepek
modellezése. A résztvevők meglátogatták a környék
ismertebb ásványelőfordulásait, megismerkedtek a
gyöngyösoroszi bánya problémáival, a recski réz és
lahócai aranyelőfordulások geológiájával és élvezték a
(M agya r Állam i Földtani Intézet, 1998. szeptember 28 - október 2.)
magyar vendéglátás és magyar konyha örömeit.
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A tanfolyam igazgatói voltak Prof. Andrea Fabbri
A z International Geological Correlation Programme
Hollandiából, az ITC-International Institute for Aero
(IG CP) 384. projektje: Impact and Extraterrestrial
space Survey and Earch Sciences-től, Prof. Gábor Gaál a
Spherules, N ew Tools for Global Correlation"
GTK-Geological Survey o f Finland-tól, Dr. Richard
1998. szeptember 28. és október 2. között tartotta éves
Me Cammon az US Geological Survey-től. A tanfolyam
konferenciáját Magyarországon.
magyarországi házigazdája a Magyar Állami Földtani
A 41 ország kutatóit átfogó projekt magyar kezde
Intézet volt.
ményezésre jött létre, s vezetője is magyar. A kuta
A rendezvényt támogatta a Földtudományok Nem
tásokba sok magyar tudományos intézmény is bekap
zetközi Uniója (IUGS), az UNESCO, az International
csolódott, mindenekelőtt a debreceni ATOMKI, a
Association o f Mathematical Geology (IAM G), a USGS, a
KFKI, s több magyar egyetem tanszéke.
Geological Survey o f Finland (G TK ), az International
A kutatások fő célja a földkéregben talált különféle
Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences -The
extraterresztrikus eredetű 1-1000 mikron átmérőjű
Netherlands (ITC ), a MÁFI és az OMFB. Az első ban
gömböcskék ("szferulák") eredetének kutatása, ame
ketten Lawrence J. Drew által értelmezett környezetvé
lyek a földtörténet folyamán a Földre hullott és utána
delmi filozófiáról hallottunk vidám eszmefuttatást.

Beszámoló az IGCP 384
1998. évi Éves
Konferenciáj áról
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fosszilizálódott kozmikus pornak is tekinthetők. Elő
fordulásuk a földtörténet folyamán nem egyenletes,
bizonyos korokban, elsősorban a nagy földtörténeti
korszakváltások idején kiugró mennyiségben fordul
nak elő. Ezek a korszakváltások minden esetben az
élővilág nagy krízisei, a nagy kipusztulások ideje.
Az élővilág történetének legnagyobb krízise volt
mintegy 250 millió éve, a földtörténeti ókor és kö
zépkor átmeneti időszaka (perm-triász átmenet), ami
kor a fajok és a biomassza több mint 90%-a pusztult el
egy közeli szupernóva robbanás eredményeként.
A perm-triász szupernóva elméletet Tóth Imrével
dolgoztuk ki, a globális kutatások alapján, s mutattuk
be először 1998 márciusában a NASA éves kongresszusán.
Az elmélet nagy nemzetközi sajtóvisszhangot kapott.
Az őszi éves konferencia a Magyar Állami Földtani
Intézet Dísztermében zajlott. Résztvevői a — szferula
kutatás— a különféle kozmikus katasztrófák, mint kis
bolygók becsapódása a Földre, közeli szupernóva rob
banások- legismertebb kutatói, mint például Richard
Grieve Kanadából, Michael Rampino, Billy Glass,
Yngvar Isachsen az USA-ból, Robert Rocchia, Francois
Marini Franciaországból, W o lf von Engelhardt Német
országból, Yasunori Miura Japánból. Fontos téma volt
az űreszközökkel történő kozmikuspor kutatás is, e
téren a legismertebb résztvevők Michael Zolensky
(NASA), Hajime Yano (ISAS, Japán), valamint Shigeyoshi Miono (Osaka Egyetem, Japán), aki először talált
csillagközi eredetű kozmikus port a földkéregben,
Robert Brakenridge (USA), elsőnek mutatott ki szuper
nóva robbanást a földtörténet során.
Az előadásokra szeptember 28-29-n került sor, utána
a konferencia résztvevői háromnapos kiránduláson
vettek részt, a Bükk hegység világhírűvé vált permtriász szelvényeihez, valamint a híres kábái meteoritok
lelőhelyéhez Kaba község térségében.

növekedjen és ebből a növekményből önálló tantárgy
legyen a geológia, beleért-ve a geofizikát.
A konferencia szervezői szerint (idézet) "a Mária
Terézia óta (R a tio Educationis 1777) arányosan fe jlő 
dő, nem zetközileg is elismert magyar oktatási rend
szerben 1948 után jelentős törés következett. Meg
szűnt a természetrajz szak, amely a környezetet
egységben látó kutatók, pedagógusok, nemzetközi
h írű biológusok és geológusok képzésének alapja volt.
Sajnálatos m ódon követte ezt a geológia fokozatos
eltűnése a közoktatás és közismeret szférájából.
A természettudományok - és ezen belül az élettelen
természettudományok - m űvelői és oktatói többször
észrevételezték és lehetőségeikhez képest cselekedtek
annak érdekében, hogy a geológia oktatásának kim a
radása m ia tti szemléleti és értékrendi hiányosságok
felszínre kerülhessenek, hogy a magyar közoktatásba
önálló diszciplínaként újra visszakerülhessen aföldtan."
A konferencia során előadások és referátumok
hangzottak el a geológiai oktatás helyzetéről az általá
nos és középiskolában. Néhány tárgyszerető földrajz
tanár beszámolt sikeres kísérleteiről, hogy a földrajz
keretében földtant oktasson. Ismertetést kaptunk ar
ról, hogy egyetemeinken milyen erőfeszítések történ
tek geológia szakos tanárjelöltek képzésére és tan
könyvek, tanítási segédletek összeállítására. Az előa
dássorozat után földtudományi intézmények és egye
sületek jelenlévő képviselői ismertették (nagyrészt
támogató) álláspontjukat, majd éjszakába nyúló vitá
ban körvonalazódott egy állásfoglalás és az Oktatási
Minisztériumnak benyújtandó javaslat, melyet a
Magyar Geológiai Szolgálat és a Magyar Geofizikusok
Egyesülete is támogatott.
K akas K r is t ó f
M G SZ

D e tr e Csaba
M ÁFI

Egy földtani érték védetté
válásának előtörténete
Földtudományok a
közoktatásban
A Földtani Örökségünk Egyesület és a Magyarhoni
Földtani Társulat (egy sor egyesület, közte az MGE tá
mogatásával) 1998. november 20. és 22. között konfe
renciát rendezett a geológia és általában a földtudomá
nyok közoktatásának kérdéseiről Tokajban, a Tokaji
Ferenc Gimnáziumban.
A konferencia címe - "Geológia a III. évezred termé
szetrajzi oktatásában és a környezeti kultúra fejlesz
tésében" - udvarias módon nem tükrözte a konferencia
szándékát: hangot adni annak a törekvésnek, hogy a
geológia (és ezen belül például a geofizika) kellő
mértékben szerepeljen az általános és középiskolai
tananyagban, ne legyen a természetföldrajz alárendelt
je, de jelentőségének nagyobbítását ne a földrajzok
tatás háttérbe szorításával, hanem éppen a földrajz
tanítás szerepének növelésével érje el.
Röviden: módosítsuk a NAT-ot (Nemzeti AlapTantervet)
úgy, hogy a földrajz tanítására fordítható órák száma
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(Hozzászólás a rudabányaiprehomonidea
lelőhely legújabb média-szerepléséhez)

A z 1967. évben megismert, majd 1977. évben orszá
gos védelem alá helyezett rudabányai prehomonidea
lelőhely a közelmúlt egyik média-sztárja lett.
Kezdődött az újabb szenzációs leletek bejelenté
sével, majd folytatódott a tulajdonviszonyok megvál
tozása körüli polémiával, ami végül elvezetett annak a
ténylegesen lényegbevágó kérdésnek a boncolgatá
sához, hogy mennyire sáfárkodunk jól értékeinkkel.
Mint a védetté nyilvánítás egykori részese késztetve
érzem magam arra, hogy a védetté nyilvánítás egykori
történetét megírjam, miután úgy érzem, hogy ma azok
ra is árnyék vetülhet, akik egykor tették a dolgukat, de a
legújabb kori történetnek sem részesei, sem felelősei.
1974 őszén dr. Fülöp József akadémikus, a Központi
Földtani Hivatal akkori elnöke körlevélben kérte fel a
legszélesebb szakmai közvéleményt (iparági, földtani
szervezeteket, egyetemeket, tudományos intézménye
ket és társadalmi szervezeteket), hogy tegyenek javas
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latot a földtan szakterületén található védelem re ér
demes értékekre.
Észak-Magyarország területén (pontosabban BorsodAbaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékben) mint
egy 170 javaslat érkezett, köztük a "Rudabányai Vilmos
bányarészen található homonidea leleteket tartalmazó
pannon feltárásra" is.
A javaslattevők között megtaláljuk a Magyar Tudo
mányos Akadémia Rétegtani Bizottság Pannon Albi
zottságát, a szegedi egyetem professzorát dr. Balogh
Kálmánt, a Magyar Állami Földtani Intézet és az első
lelet megtalálóját, az Országos Érc- és Ásványbányák
Rudabányai Művek főgeológusát Hernyák Gábort is.
Az ő javaslatának az is külön érdeme, hogy felettes
szerve az OÉÁ Központ ebben a fázisban a Vilmos bá
nya részen végzett ércbányászati műveletek miatt nem
támogatta a védelem alá helyezést.
A beérkezett javaslatok feldolgozására, rangsoro
lására és a sürgős teendők kidolgozására az illetékes
MÁFI Területi Földtani Szolgálatok (ma MGSZ Területi
Hivatalai) kaptak felkérést.
1975 április elején nyújtottuk be a KFH Elnökének a
"Sürgős természetvédelmi feladataink a földtan terü
letén Észak-Magyarországon" című feldolgozásunkat,
melyben a javaslatként beérkezett 170 földtani érték
szerepelt.
Ha figyelembe vesszük, hogy az ország első nemzeti
parkja, a Hortobágyi Nem zeti Park 1973-ban alakult,
majd 1975-ben a második, a Kiskunsági Nem zeti Park,
akkor elmondhatjuk, hogy a földtan szakterülete az
intézményes természetvédelem kiteljesedésének kez
detén a zászlóvivők közé tartozott.
A 170 földtani érték közül nagyon sok esett a termé
szetvédők tervei között szereplő nemzeti park vagy
tájvédelmi körzet területére, ami azt valószínűsítette,
hogy ezek sorsa a közeljövőben rendeződik, hiszen
jogi védelmük tervezett, így ezekért különösebben
nem aggódtunk, bár értek csalódások is.
Ma is elismerésre méltó az a tempó, ahogy az elő
fordulásokat helyszíneltük, tulajdonosokkal, érintet
tekkel egyeztettünk.
A lelőhelyről a javaslatunkban többek között a kö
vetkezőket írtuk:
"Helyszíni bejárásunk során megtekintettük az elő
fordulást és megbeszélést folytattunk az üzem f ő 
geológusával Hernyák Gáborral.
A z üzem nevében kijelentette, hozzájárulnak a ter
mészetvédelmi kezeléshez...
Legsürgősebb tennivalóként a hozzá vezető út meg
javítását és bekerítését javasoljuk."
Még 1975. évben, jogi védelem nélkül megtörtént a
bekerítés, az útjavítás - KFH, MÁFI finanszírozásban és
az
OÉÁ
Rudabányai
Művei
hathatós
közreműködésével.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács Természetvédelmi Bizottságon keresztül megindítottuk a vé
delmi eljárást.
Ennek helyszíni hatósági tárgyalására 1977. január
20-án került sor, ahol minden érintett résztvevő támo
gatta az országos értékként történő védetté nyilvání
tást és az OKTH elnöke még az évben védetté nyil
vánította a lelőhelyet, a felfedezés után tíz évvel.
Innen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
már automatizmusoknak kellett működni, hiszen volt
jogi védelem, a jogi védelem végrehajtásának országos
szerve, a területnek természetvédelmi kezelője és a
leleteknek avatott, értő szakembere Kretzoi Miklós,
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majd Kordos László személyében.
A továbbiakban mi már a területtel nem foglal
koztunk, de érintőleges információink voltak a vég
rehajtott fejlesztésekről, szakmai-tudományos bejárá
sokon némi büszkeséggel vettünk részt abban a
tudatban, hogy nem kevés közünk volt a védetté
nyilvánítás megoldásában.
Később hallottunk a védelem problémáiról is, de az
új leletekről szóló időszakonkénti beszámolók elosz
latták a kételyeinket, hiszen a leletek jelentősége egyre
szélesebb körben vált ismertté.
Más vonalon láttuk a hivatalos természetvédelem
óriási léptékű társadalmi, személyi, anyagi fejlődését.
Láttuk az Ipolytarnóci földtani természetvédelmi terü
let bemutatására, fejlesztésére tett erőfeszítéseket,
majd az Európai Unió diplomájának megszerzését,
ezért a Rudabányával kapcsolatos problémákat átme
netinek gondoltuk és tekintettük, ezért is meglepve
hallottuk a legújabb kori média-történetet. Nem az
újabb szenzációs leleteken lepődtünk meg, nem is a
tulajdonosváltás körüli szabálytalanságokon, hanem
azon, hogy ez utóbbi keltette annak a látszatát, hogy a
tulajdonosváltás a rudabányai lelőhely minden problé
májának, a méltó védelem elmaradásának okozója.
Ismereteim szerint a RUDA-GIPSZ Kft. tájrendezési
elképzeléseiben a lelőhely méltó védelme szerepelt,
noha akkor még nem volt a terület tulajdonjogának
birtokában, és mint a lelőhelyet körülvevő bányate
rület tulajdonosa fogalmazta meg rekultivációs terveit.
Hiszem, hogy a RUDA-GIPSZ Kft., mint a területen
élő és dolgozó szervezet és az érintett önkormányzat is
egyben érdekelt: a bányászat befejezése után minden
lehetőséget megragadni, amely a térségbe kutatót,
látogatót vonzhat és ezzel is hozzájárulni a halmozot
tan hátrányos régió felzárkóztatásához.
Hogy ez a hitem mennyire valós, azt az idő majd
eldönti.
Kétségeim azért vannak, mert a tényleges védelem
terén 21 év alatt nem történt előrelépés.
Közben a jogalkotás során az is kiderült, hogy a
védett vagy védelem re érdemes földtani értékek kuta
tását nem tekintik földtani kutatásnak, kvázi ezen
feladatokat kivette az állam földtani, földtani kutatási
feladatait ellátó Magyar Geológiai Szolgálat, illetve a
keretében működő intézmények hatásköréből.
Számunkra akár megnyugtató is lehetne, hiszen e
téren tovább csökkent a felelősségünk.
Mint szakember, korábban közreműködő köztiszt
viselőnek talán megbocsátható, ha aggódását és dilem
máit megfogalmazza, és aki azzal is tisztában van, hogy
ez a világhírű lelőhely az érc- és lignitbányászatnak,
tehát jelentős tájrombolásnak a következménye.
Meggyőződésem, hogy m a m á r a lényeg az ÉRTÉK és
nem a hozzá vezető út, az eddigi történések.
Ezt kell megvédeni, megőrizni, még azon az áron is,
ha tudjuk, hogy ez soha nem lesz a Baradla barlanghoz
hasonló látványosság.
Józsa G ábor
M GSZ, É s z a k -m a g y a ro rs z á g i T e rü le ti H iv a ta l
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Magyar kutatási
eredmények a szlovák
szilikátgazdasági övezet
létrehozásában
A z amerikai tudósok szerint az új évezred a kerá
miatermékek és a kerámiaipar korszaka lesz.
A Slovak Trade FORUM: "A 21. század projektje: Az 1.
Európai Szilikátszervezet és a losonc-poltári szilikát
gazdasági övezet" című cikkében a losonci Avant Rt.
igazgatótanácsának alelnöke, Miroslav Kukucka sze
rint Nógrád legfőbb nyersanyagbázisát a kerámia,
tűzállóagyag jelentik, emellett még igen jelentősek a
díszítőkő, homok és téglaagyag, magnezit, márvány,
valamint a bazalt, gránit, azbeszt, amfibolit, továbbá az
új környezetkímélő alginit és az építőipari alapanyag a
diatomit, mely utóbbi hasznosítására a térség határain
túlmutató jelentőségű gyártási programokat dolgoztak
ki. Kukucka szerint a régiónak ezt a potenciálját a
szakértők a szilikátipari perspektívák szempontjából
egyedülállónak tekintik. A Szlovák Köztársaság Gaz
dasági Minisztériumának védnökségével, a szlovák kor
mány támogatásával megvalósuló szilikátgazdasági
övezet hátterét a térségben működő 28 szilikát-hasznosítással, valamint 60 nem fémes ásványi nyersanyag
hasznosításával foglalkozó cég jelenti. A gazdasági öve
zet kialakítása után feltehetően újabb cégek jelennek
meg a térségben. Az övezet legfontosabb partnerének
és felvevő piacának Magyarországot tekintik. A cég
elnök-vezérigazgatója, Juraj Dobrocky elképzelése sze
rint a nyersanyagoknak a jelenleginél kétszázszor na
gyobb hasznosítása szerepel az előirányzatokban.
A program központja Losoncon, egy szilíciumkris
tály formájúra tervezett sokszintes üvegpalota lesz,
melyben helyet kap az első Szilikátszervezet (1. ESŐ) is.
A tervet bemutatták az USA Kereskedelmi Minisztériu
mában, ahol úgy nyilatkoztak, hogy az általuk ismert
legnagyobb közép-európai regionális programnak te
kintik azt. Az övezet, valamint a nem fémtartalmú ás
ványok hasznosítása iránt már eddig nagyszámú kül
földi - olasz, osztrák, amerikai stb. - befektető érdeklődik.
"Nagy kilátásokkal kecsegtet a szlovákiai Pinc, vala
m int a m agyarországi Pala és Gérce környékén talál
ható a lgin it készletek szlovák-magyar együttműkö
désben megvalósuló kitermelésére és Hasznosítására
kidolgozott javaslat." - fejeződik be a cikk.
Kevesen tudják, hogy ehhez a nagyszabású tervhez
magyar földtani szakemberek is hozzájárultak.
A kilencvenes évek elején a pozsonyi GEOCOMPLEX
az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetet bízta meg, hogy a
magyar szakemberek által kidolgozott maar kráter
(alginit, bentonit, diatomit) földtani-geofizikai kutatási
módszer alkalmazásával vizsgálják meg a dél-szlovákiai
nógrádi bazaltterületen a magyarországi előfordu
lásokhoz hasonló, nyersanyagokkal kitöltött maar
kráterek előfordulásának lehetőségeit.
Az ELGI alvállalkozóként először a MÁFI-t, majd az
Algalit Kft-t bízta m eg a földtani-vulkanológiai mun
kákkal. A Ravasz Csaba- Solti Gábor-Tóth Csabavulkanológus-geológus-geofizikus csoport a szlovák geofizi
kus kollégákkal igen jó együttműködésben két év alatt
eredményesen teljesítették a megbízást.
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A kutatók hitét nem vette el, hogy a legnevesebb
szlovák geológusok és vulkanológusok kezdettől végig
azt hangoztatták, hogy kizárt dolog, hogy az általuk már
megkutatott területen eredményt érjünk el. A jól meg
tervezett és példás együttműködéssel végrehajtott ku
tatással két év alatt két maar típusú bazalttufa krátert
fedeztünk fel. Az egyikben, a pinciben kb. 10 millió
tonna alginitet és a jelsőciben kb. 2 millió tonna
diatomitot mutattunk ki. (A diatomitot már termelik és
Losoncon építkezésen szigetelőanyagként hasznosít
ják.) Sajnos a kutatások eredményeit kiadó hiányában
mindeddig nem sikerült publikálni. A magyar maar
kráter kutatási módszer (know-how) első külföldi
eredményes alkalmazásával bizonyítottuk annak alkal
mazhatóságát. Azóta folytatódik Dél-Szlovákiában a
maar kráter kutatás, gyakran éppen a korábban hitet
lenkedő geológusok részvételével.
Örömmel értesültünk, hogy a magyar geológusokgeofizikusok kutatási eredményei részei lesznek az
egyik legnagyobb közép-európai regionális együttmű
ködési programnak. Remélhetőleg ehhez a program
hoz a határos hazai nógrádi térség is kapcsolódni fog.
D r. S o lti G á b o r
Z E L B A K ft.

A Magyar Geofizikusok egyesülete, a Magyarhoni
Földtani Társulat és a Magyar Földmérési, Térképészeti
és Távérzékelési Társaság rendezésében 1998. novem
ber 20-án az ELGI konferenciatrmében került sor Stegena Lajosnak, az ELTE egy éve elhunyt tanszékvezető
egyetemi tanárának, akadémikusnak a tiszteletére ren
dezett emléknapra. A nagy érdeklődés mellett megren
dezett eseményen Meskó Attila akadémikus megnyi
tóját követően Stegena professzor barátai, pályatársai
és tanítványai emlékeztek a professzorra. A hazai (Posgay Károly - ELGI, Kubovics Imre - ELTE, Klinghammer
István - ELTE, Mindszenty Andrea - ELTE, Horváth
Ferenc - ELTE) és külföldi (R o lf Meissner - Univesitat
Kiel, Rudolf Gutdeutsch - Universität Wien, Bruno D'Argenio - Universitá di N ap oli, Sierd Cloetingh - Vrije Universiteit Amsterdam, Rybach László - Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich) előadók magas szín
vonalú tudományos előadásokkal tisztelegtek a nemzet
közileg elismert magyar tudós Stegena Lajos emléke
előtt.

Megalakult az Ágazatközi
i Tanács
A föld - mint környezeti elem - részét képező talajok,
illetve a termőföld átfogó védelme érdekében az egyes
tárcák által végzett talajvédelmi tevékenységek össze
hangolása, továbbá a tervezett országos szabályozások
előkészítési és koordinációs feladatainak ellátása érde
kében 1998. október 8-án megalakult az Ágazatközi Ta
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lajvédelmi Tanács.
A Tanács munkáját dr. Németh Tamás elnök (MTATAKI), dr. Balásházy László KÖM és Fésűs István (FVM)
társelnökök irányítják. A Tanács munkájában való rész
vételre felkérést kapott Brezsnyánszky Károly, a
Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója.

Ülésezett a Magyar Geológiai
Szolgálat Tudományos
Tanácsa....
S megtárgyalta és véleményezte a Magyar Geológiai
Szolgálat 1999- évi tervét. A Tudományos Tanács megál
lapította, hogy az MGSZ és intézetei 1999- évi munka
terve következetes, eredményes munkát ígér, mely
szervesem kapcsolódik az elmúlt évek feladataihoz és
céljaihoz, A tavaly elfogadott hároméves középtávú
program eredményes befejezése biztosítottnak látszik
azzal, hogy a kiemelt témákra összpontosítják a csekély
szellemi és anyagi erőforrásokat. A terv az előző évek
hez képest homogénebb felépítésű és az egyes témákra
lebontottan érzékelhető a MÁFI és ELGI között a ter
vezést megelőző egyeztetés hatása, amely a két intézet
együttműködési megállapodásának következménye és
egyértelműen a kutatás hatékonyságát növeli.
Az MGSZ és intézetei, valamint az akadémiai és egye
temi kutatóhelyek között ugyancsak szorosabb együtt
működést javasolnak. A hasonló projektek érdekében
a kölcsönös előnyökkel járó kapcsolatot, munkameg
osztást, a műszer- és adatcsere fokozott megvalósítását
támogatják.
A Tudományos Tanács szerint célszerű lenne, ha az
intézetek a földtan területén a jelenleginél szélesebb
körben a tudományos ismeretterjesztésbe bekapcso
lódnának. Csak így lehet felvenni a harcot a társadal
munk széles rétegeiben elharapódzó tudományellenes
és parajelenségek ellen, a magyar társadalom egészsé
gesebb természettudományos alapú szellemi jövőjéért.
Az MGSZ Tudományos Tanácsa aggodalmát fejezi ki
azért, mert az 1999. évi MGSZ részére kiadott állami
irányelvek a 30%-os saját bevétel növekedési előírással
egyidejűleg a személyi juttatások befagyasztásával, az
országos átlagot egyharmaddal meghaladó jelentős
éves létszámcsökkentéssel (4,3%) megfosztja a földtani
állami intézményeket az egészséges érdekeltségi rend
szertől. A közalkalmazotti bérek túl alacsony volta a jól
képzett munkaerő elvándorlásához vezet és ez előbbutóbb működési zavarokat okozhat az intézményrend
szerben.
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A Tudományos Tanács felhívja az MGSZ felügyeletét
ellátó Gazdasági Minisztérium figyelmét arra, hogy a
bányajáradék 5%-ának elmaradása esetén a nyersanyag
koncessziós pályázatok összeállítására nem lesz finan
szírozási lehetőség és így a koncessziók kiírására vagy
nem kerülhet sor, vagy pedig azok m egfelelő előké
szítés és információk hiányában veszélyes hatású priva
tizációhoz vezethetnek. Ez több kárt okozhat nemzetgazdasági szinten, mint amennyi megtakarítást jelent a
költségvetésben. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a
bányajáradék 5%-ának törvényi hátterét ne változtas
sák meg. Ezt a hazai természeti erőforrások közé tar
tozó nyersanyagok állami védelm e is megkívánja.
A jelentős, 70MFt-os dologi többlettámogatás a valós
hiányokat távlatra ugyan nem oldja meg, de az egyes
projektek évek óta elmaradt feladatait, témáinak befe
jezését, a szükséges minimális terepmunkák elvégzését
biztosítja, melyek eredménye már a tárgyév végén jól
definiált termék formájában fog megjelenni. A több
lettámogatás öt fő témakörbeni (információs rendszer,
adattár, terepi felvétel, publikációk, EU-csatlakozás)
csoportosításával és tételes felhasználásával egyet
értünk, ezek mindegyike többletfeladat. Különösen
fontosnak ítéljük az EU-csatlakozásra való felkészülés
megkezdését, de az erre fordított összeg szerény mér
tékű. A nemzetközileg elfogadott szakterületi feltéte
lek megteremtése a jelenlegi finanszírozási rendszer
ben nehezen képzelhető el.

A Tudományos Tanács tagjai:
Dr. Ádám A n ta l akadémikus,
Dr. Dank Viktor egyetemi tanár,
Dr. Haas János a tudom ányok doktora,
Dr. H á m or Géza egyetemi tanár,
Dr. H orn János mérnök-közgazdász,
Dr. Horváth Ferenc egyetemi docens,
Dr. Já m b or Á ron a tudom ányok doktora,
Dr. Kieb Béla egyetemi docens,
Liebe P á l igazgató,
Dr. Meskó A ttila akadémikus,
Dr. Mindszenty Andrea egyetemi tanár,
Dr. M ü ller P á l ny. igazgató,
Ottlik Péter ny. főosztályvezető,
Dr. Pantó György akadémikus,
Dr. Som fai Attila egyetemi tanár,
Dr. Szabadváry László ny. főosztályvezető,
Dr. Szarka László a tudom ányok doktora,
Dr. Szederkényi T ib or egyetemi tanár,
Dr. Takács E rn ő egyetemi tanár,
Dr. Zelenka Tibor ny. főosztályvezető.
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Állami földtani feladatok
1 9 9 8 -2 0 0 0

A Magyar Geológiai Szolgálat és keretében működő
Magyar Állami Földtani Intézet és Magyar Állami Eötvös
Loránd Geofizikai Intézet 1997-ben elkészítette
középtávú koncepcióját az elkövetkező három évre.
A koncepció elkészítésekor felmerült annak az
igénye, hogy az intézményrendszer működését
szakmai szempontból új alapokra kellene helyezni,
amely választ tud adni a XXI. század új földtant érintő
kihívásaira. Ezzel a felismeréssel egyetértett a Magyar
Geológiai Szolgálat Tudományos Tanácsa és a Földtani
Tanács egyaránt.
Egy tudományos kutatóintézet a projektjeit általában
több évre tervezi. így van ez a geológiai és geofizikai
projektek esetében is. Ennek oka nemcsak pénzügyi
eredetű, hanem a projekt során alkalmazott módsze
reket többnyire egymásra épülve, a korábbi ismeretek
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kiértékelése után lehet alkalmazni. A zárójelentés elké
szítése, amely a kutatás végső és összefoglaló érté
kelését jelenti általában szintén időigényes folyamat.
Mindezek tükrében egy kutatóintézet életében egyik
évről a másikra drasztikus változásokat véghezvinni
nem lehet. Ennek negatív hatásait érezhettük például
az 1993-as drasztikus létszámcsökkentéskor. Az elbocsájtott kutatók munkája félbeszakadt, nem volt aki
átvegye őket. így jelentős információ vesztés kö
vetkezett be.
Most, amikor egy új szakaszt akarunk kezdeni
korrekt módon le kell zárni a régit. A még hátralévő
méréseket el kell végezni, az adatokat fel kell dolgozni
és a zárójelentést el kell készíteni. Ez a középtávú
koncepció ezt a célt szolgálja.
Az elkövetkező évek feladata ugyanakkor az is, hogy
az új XXI. századi középtávú koncepció elkészüljön.
Az állami földtani feladatok 1998-2000 közötti idő
szakra szóló középtávú koncepciójának összefoglalása
most nyomtatásban is megjelent, s a Földtani Kutatás
jelen számához mellékeljük.
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Szakmai tanulmányút
Romániába
1998. szeptember 27 - október 1. között három napos
terepbejáráson vettünk részt a Román Akadémia Bar
langkutató Intézete meghívására Erdélyben. Programunk
a karsztos és a magmás formációk és a bányászható
építészeti nyersanyagok lelőhelyeinek kutatása, vala
mint a felszínmozgások tanulmányozása volt.

K o lo z s v á r, F e le k i te tő F e le k i F o r m á c ió

A kolozsvári Bábes - Bo
lyai egyetem ásványtani
tanszékén fogadtak ben
nünket. Rövid program
egyeztetés után a K o
lozsvár melletti Feleki te
tőn a környék egyik föld
tani érdekességét a mio
cén korú Feleki Formáció
homokkő kibúvásait néz
tük meg. Ezek a homok
kövek természetes kialakulású gömbölyű, vagy
E rd é ly , T o r o c k ó -S z é k e ly k ő
gömbhalmaz formájukkal
műalkotáshoz hasonlítanak. Kialakulásukról nagyon
sok elmélet létezik.
Másnap a Torockói és a Bedellői havasok karsztos és
magmás formációit néztük meg a Remete szorosban és
Torockó környékén. A Remete szoros minden szem
pontból látványos. A meredek, sokszor függőleges falak
között rohanó folyó gyönyörűen feltárta az erősen
gyűrt Stramberg mészkövet, mely a térség uralkodó
kőzete. A Torockó felett magasodó Székelykő anyagát
is ez a mészkő adja. Szállásunk is ebben a múltat idéző
kis faluban egy felújított parasztházában volt. Megle
pődve láttuk, hogy a főtéren kialakított nagy beton
medence peremén a jéghideg patakvízben mos néhány
asszony. A korai sötétedés és a szakaszosan meg-meg
eredő eső miatt a hegyre nem jutottunk fel és azt a
dipiramisos kvarc lelőhelyet sem találtuk, ami ás
ványtani érdekességekben igen gazdag. Szerencsére az
úton csak a medve nyomával találkoztunk és nem vele
személyesen.
Szeptember 29-i programunk az Aranyos völgye fel
ső szakaszának bejárása, Topánfalva és Abrudbánya.
környéki jelentősebb felszíni bányák megtekintése
volt.
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Rosia Montana - a római kortól szinte folyamatosan
működő, különböző állapotú andezit anyakőzetű, fel
színi és mélységi aranybányájába, pontosabban csak a
látogatók részére megnyitott szakaszába is lejutottunk.
Ruházatunk nem megfelelőssége miatt az érces szaka
szokba nem tudtunk elmenni. így meg kellett eléged
nünk a bányászati múzeum megtekintésével.
Délután Európa egyik legnagyobb külszíni fejtését
Rosia Poieni bányát a nagy köd miatt nem láthattuk.
A bányához vezető út 50 m hosszon való lecsúszását,
illetve további kisebb-nagyobb suvadásokat viszont
igen. A csúszás mértéke, rombolása félelmetes. Pedig
az építők láthatólag sokat tettek az út biztosításáért, de
még sem eleget.
Utolsó napunkon a Tordai hasadékot és a közelében
lévő Túri felhagyott mészkőbányát, valamint Koppány
működő mészkő, gipsz bányáját - utóbbi az ország leg
nagyobb celesztin bányája - néztük meg.
A Tordai és a Túri hasadék két egymással párhu
zamos völgyben található. Mindkettőt hasonló karszt
jelenség hozta létre. A Székkelykőtől követhető felsőjúra Stramberg típusú mészkőben kialakult barlangok
beszakadásával jöttek létre. E mészkőből a közeli bá
nyában korallok, pörgekaruak maradványai, illetve
Lepidatus maximus halfogak kerültek elő.
A. Tordai hasadék bejá
ratához közel, Mészkő
falu környékén középsőbádemi korú gipszet, alabástromot
bányásznak.
Különös az útbevágás fa
lában megjelenő vakítóan
fehér alabástrom látványa,
a Pisai ferdetoronyhoz
hasonlóan megdőlt termelvény tároló felett.
A bányászati, bányaha
tósági törvényeket firtató
kérdéseinkre a kollégák
csak kitérő, bizonytalan

E rd é ly , P o ie n i

válaszokat adtak. Romániában még nincsenek e tárgy
ban stabil törvények. A bányák többsége még állami
cégek kezében van, de megkezdődött a magánosításuk
is, ennek a folyamatnak minden visszásságával együtt.
Összességében szép és érdekes út volt, kár, hogy
szinte folyamatosan esett az eső.
O szw a ld Tam ás
M G SZ
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Dr. Bárdossy György
akadémikust

Akadémiai székfoglalója alkalmából
- A Földtani Kutatás Szerkesztőbizottsága nevé
ben gratulálunk Önnek, mint a geoszakma legú
ja b b akadémikusának. Kérjük, hogy röviden fo g 
lalja össze tudományos pályafutását, annak leg
fontosabb állomásait.
1951-ben végeztem az ELTE TTK geológiai szakon,
de már 1950-ben állást vállaltam a MASZOBAL Bauxitkutató Expedíciójánál. 1957-ig dolgoztam itt, főként
terepen kutató fúrásoknál és a bányáknál. Rendkívül
érdekes feladat volt számomra az első kutatási záróje
lentések elkészítése a nyirádi, halimbai és a szőci bá
nyaberuházásokhoz. 1957-től 1963-ig a Földtani Inté
zetben dolgoztam az üledékkőzettani labor vezetője
ként. Igen sok mérési és kiértékelési módszert ismer
tem meg itt. 1963-ban az MTA Geokémiai Kutató
Laboratóriumába kerültem a röntgenlaborba, ahol
elsősorban kőzetek kvantitatív fázisanalízisével foglal
koztam. Közben 1966-ban a kandidátusi, 1974-ben
pedig a tudomány doktora tudományos fokozatot sze
reztem meg. 1974-ben visszahívtak az alumíniumiparba, ahol előbb a Tröszt kutatóintézetében
(ÁLUTERV-FKI) dolgoztam tanácsadóként, majd 1978-tól
a Tröszt központjában főgeológusként. Itt a bauxitkutatás és a bányageológiai szolgálatok irányítása volt a
fő feladatom. 1985. január 1-vel mentem nyugdíjba
azzal a céllal, hogy több időt szentelhessek tudomá
nyos kutatásaimra. így számos külföldi meghívásnak
tehettem eleget (előadások, előfordulások megtekin
tése) és angol nyelven könyvet írhattam - G.J.J. Alevaval
- a föld lateritbauxitjairól. Ezt a könyvet két éve Kíná
ban is megjelentették, kínai nyelven.
Tudományos életem két csúcspontja az volt, amikor
1965-ben és 1985-ben a francia kormány meghívására
egy-egy szemeszteren át oktathattam vendégprofeszszorként a párizsi és a toulousei egyetemeken. 1993.

óta vagyok a Magyar Tudományos Akadémia levelező
és 1998. óta rendes tagja.
-A bauxitkutatástól a geostatisztikán át a radio
aktív hulladékok elhelyezéséig a geotudományok
széles spektrumát művelte. Tervezi-e újabb tudo
mányterületek meghódítását?
Újabb tudományterületekre nem kívánom munká
mat kiterjeszteni. A bauxit és a radioaktív hulladékok
elhelyezése mellett a geomatematikára szeretném fi
gyelmemet összpontosítani.
- A tudományos tevékenysége mellett tagja-e va
lamely szakértői testületnek ?
Jelenleg a radioaktív hulladékok elhelyezésével fog
lalkozó szakértői bizottságnak vagyok tagja. Emellett
még részt veszek az MGSz Földtani Tanácsának a mun
kájában.
- A Magyar Tudományos Akadémia tagjaként mit
tekint f ő feladatának, mi a tudományos ars p o 
étikája?
A Tudományos Akadémián elsősorban hivatali fela
dataimnak szeretnék eleget tenni, nevezetesen résztvenni a X. osztály és a tudományos bizottságok mun
kájában. Az Akadémián fő feladatomnak a földtudo
mányok egyes tudományágainak szorosabb együttmű
ködését tekintem. Azt is szeretném elősegíteni, hogy a
jövőben a földtudományok nagyobb szerepet kaphas
sanak az ország problémáinak megoldásában és tudo
mányos fejlődésében.
U n ica Zsuzsanna
M G SZ
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Új geológus az akadémia
levelező tagjai között

A földtudomány nagy
tudó segy éni ségei...

Dr Árkai Péter a Magyar Tudományos Akadémia
újonnan megválasztott levelező tagja

...címmel a G róf Klebelsberg Kuno Alapítvány elő
adássorozatot indított a Magyar Tudományos Akadé
mián.
Az 1998. november 10-én tartott első rendezvényen
Prinz Gyula, Grasselly Gyula és Papp Simon emlékét és
munkásságát idézte fel Dr. Jakucs László emeritus
professzor, Dr. Szederkényi Tibor tanszékvezető
egyetemi tanár és Dr. Dank Viktor egyetemi tanár, a
Magyar Természettudományi Társulat elnöke.

Regionális metamorfózis és jelentősége a
Kárpát-medence kéregfejlődésében
címmel 1998. december 1-én tartotta akadémiai
székfoglalóját.
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Dr. Fazekas Jánost
a Bakonyi Bauxitbánya Kft.
vezérigazgatóját

A Fenyőfő II. bánya megnyitása alkalmából
- Ma Magyarországon az építőipari nyersanyago
kat kivéve már régen nem nyílt bánya. M i tette le
hetővé az új bánya megnyitását és tervezik-e régi
bányák bezárását?

ségét. Bízunk benne, hogy megtaláljuk a közös érde
keltségen alapuló kompromisszumot.

Az alumíniumiparban végbement privatizáció stabi
lizálta a timföldgyárak - mint felhasználók - alapanyag
igényét. Ennek köszönhetőén hosszú távon mintegy
950 kt/év-es termelés-értékesítéssel számolhatunk.
Az ehhez szükséges bányászati kapacitást hosszú
távon két mélyműveléses bánya üzemeltetésével, vala
mint külfejtések művelésével kívánjuk biztosítani.
1999-Ьец_ az ércvagyon kimerülése következtében
felhagyjuk és bezárásra kerül Kincsesbánya és a
Fenyőfő I. bánya. Ezek pótlására készült el - szigorúan
gazdasági megfontolásból - a Fenyőfő II/ 1-es beruházása.

Jelenlegi kutatásaink elsősorban a tervezett bánya
nyitások és a működő bányák geológiai és hidro
geológiai adatainak pontosítását szolgálják, valamint az
ún. sekélykutatásokkal a külfejtésre alkalmas területek
keresését segítik.
Halimba és Fenyőfő esetében a korábbi hidro
geológiai koncepció pontosítását segítik elő a folyó
kutatások, melyek egyben a kitermelhető ásvány
vagyon volumenének növelését is eredményezhetik.
Ugyanakkor Bicske és Bakonyoszlop térségében a
sekélykutatások eredményeként számolhatunk külfejtéses bányák nyitásával. Éves szinten ma 10-12 ezer fm
kutatófúrás lemélyítésére kerül sor. Jelenleg a mélyművelésű lehetőségeket biztosító kutatási stratégia ki
dolgozásán fáradozunk.

- Lesz-e lehetőség a korábban tervezett Szár-i
bánya megnyitására?
Szár község határában terveztük a 800 kt - jó minő
ségű és kedvező külfejtési feltételekkel rendelkező ércvagyon kitermelését, melyhez valamennyi szakha
tóság hozzájárulását megkaptuk, kivéve a helyi önkor
mányzatét.
Ez a korábban jelentős költséggel megkutatott érc
vagyon kitermelése továbbra is szerepel az elképze
léseinkben.
Keressük azt a lehetőséget, amely mellett a község
lakossága elfogadja a bányanyitás és művelés lehető

- Hol folytatnak bauxitkutatást és milyen volumenben?

- Várható a közeljövőben újabb bányanyitás?
1999. évben Bakonyoszlop térségében kerül sor külfejtésű bánya indítására, majd az ezredfordulót köve
tően a termelői kapacitás szinten tartása érdekében
Halimba területén új mélyműveléses bánya építése is
szóba kerül.
U n ica Zsu zsa n na
M G SZ

Fájdalommal tudatjuk, hogy

Dr. Jaskó Sándor
A földtudományok doktora, egyetem i magántanár, a
Magyar Állami Földtani Intézet főmunkatársa
1998. decem ber 15-én 89 éves korában elhunyt.
1998. decem ber 22-én helyezték örök nyugalomra
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