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A cikk elsősorban az intézményesen kialakult hazai környezetföldtani kutatás elmé
leti és gyakorlati rendszerét az alap- és alkalmazott szaktudományi területeken végzett 
környezetföldtani tevékenységet ismerteti.

A Magyar Állami Földtani Intézetben a Központi Földtani Flivatal szakmai irányítá'- 
sával és anyagi támogatásával másfél évtizede számos eredmény született a hazai környe
zetvédelemnek a geológia által megoldandó problémáival kapcsolatosan. Ezek rövid is
mertetése mellett a folyamatban levő és a közép-, illetve hosszú távra tervezett kutatások 
programját dolgozta ki a szerző és körvonalazza. Ezek sorában az alapkutatási feladatok 
mellett a nagyberuházások környezetföldtani vizsgálata és a hulladékelhelyezések földtani 
követelményrendszere, valamint az ország különösen veszélyeztetett régióinak földtani' 
hatásvizsgálata szerepel részletesebben a cikkben, mint kiemelt intézeti feladat.

B evezetés, előzm ények

Az elmúlt 20 évben Magyarországon fokozatosan kialakult a környezetföldtan, mint a 
geológián belül elkülönült tudományág és mint a környezetvédelmi gyakorlatot a litoszféra vo
natkozásában végző műszaki—természettudományi munkaterület. Ez a folyamat nemzetközi
leg is lejátszódott, amit bizonyít, hogy az 1984. évi XXVII. Geológiai Világkongresszus záródo
kumentuma a földtan jövőbeli legfontosabb feladatának a környezetvédelmet jelölte meg. 
Ezen belül az ember és a természet kölcsönhatását, egymásrautaltságát elemezve, elsődleges és 
kiemelt földtani feladatként a litoszférában bekövetkezhető káros változások prognosztizálá
sát, megelőzését és elhárítását jelölte meg. Aktuális kérdésnek minősítette továbbá az ásványi 
kincsek racionálisabb, ésszerűbb kiaknázásának, felhasználásának megoldására irányuló tu
dományos és gyakorlati tevékenységet. Ezt a célkitűzést a geológusok teljes mértékben magu
kévá tették és erre bizonyíték, hogy a legutóbbi, XXVIII. Világkongresszuson már több mint 
száz előadás hangzott el a földtani környezetvédelem témakörében.

A környezetföldtani tudományos és gyakorlati tevékenység az egyre sürgetőbb társadalmi 
igények következtében, viszonylag gyorsan fejlődött ki.

A  hetvenes évek közepén már tudatosan, szervezetten irányította a Központi Földtani Hi
vatal a hazai geológiai környezetvédelmet. Ennek során 1978-ban pályázati kiírás alapján a



Geológia szerepe a környezetvédelemben címen a Földtani kutatás XXI. évfolyam 3—4. szá
mában megjelentek az ekkor már színvonalas környezetföldtani tevékenységet folytató szak
emberek cikkei. Ezek közös vonása az volt, hogy minden szerző alapvetően egy és ugyanazon 
célokat, eszközöket, módszereket és feladatokat jelölte meg a környezetföldtan tárgykörének. 
Ezek a munkák mindmáig determinálják ennek a szaktudománynak fejlődését, irányait és ará
nyait. A szakmai felügyelet is ezekre támaszkodott az elmúlt időszakban.

Ebben a rendszerben, folyamatban és a máig elért eredményekben a Magyar Állami 
Földtani Intézetnek jelentős szerepe volt. Az 1970-es évek közepétől fokozatosan kiépültek a 
Területi Földtani Szolgálatoknál azok az adatbázisok, amelyekre az egyes régiókban jelentkező 
környezetvédelmi problémák megoldása során a geológia támaszkodhat. Ugyancsak ezek 
nyújtottak kellő alapot a szintén több mint 10 éve folyó felszíni szennyeződés-érzékenység és a 
komplex földtani környezetpotenciál térképezéséhez, továbbá a hulladékelhelyezések földtani 
előkészítéséhez, valamint a különböző környezeti károkat okozó beavatkozások hatékony el
hárítását szolgáló geológiai szakvéleményezésekhez. Mindezen területeken számos és jelentős 
témát valósított meg az elmúlt időszakban az intézet.

Jelentős anyagi és szellemi ráfordítással elkészültek az ország teljes területére a felszíni 
szennyezés-érzékenységi térképek 1:100 000 méretarányban, kéziratos formában, és nyomta
tásban 1:500000 léptékben. Ez fontos kiinduló állomása volt a regionális környezetföldtani 
tevékenységnek.

Emellett a regionális kutatórészlegek is beépítették munkájukba a környezetföldtani jel
legű szintézisek kimunkálását, például a nagyalföldi és a kisalföldi térképezések, a Balaton 
környéki mérnökgeológiai kutatások során.

Ugyancsak jelentős területet képezett a környezetföldtani jellegű értékelő munka a hidro
geológiai, továbbá az agrogeológiai osztály tevékenységében is.

Ezeken túlmenően jelenleg már mintegy 300 olyan kéziratos kutatási jelentés, szakvéle
mény és egyéb dokumentáció található adattárainkban, melyek a Központi Földtani Hivatal 
megbízásából, vagy szakmai felügyelete mellett, főleg intézeti, alárendelten külső kutatóhelye
ken készültek a legkülönbözőbb környezetföldtani témákban. Ezek között toxikus, kommuná
lis és termelési hulladékok elhelyezését szolgáló vizsgálatokról, kömyezetpotenciál elemek ku
tatásáról, ásványi-nyersanyag kitermeléssel összefüggő környezetvédelmi problémákról, re
kultivációról, meddő-hasznosításról szóló dokumentumok vannak elsősorban. Ugyanakkor 
számos bekövetkezett környezeti kár elhárítására szolgáló szakvélemény is szerepel az adattá
runkban.

Mindezek főleg a gyakorlati, környezetföldtani tevékenység és a rövid távú tervezés kere
tében folyó munkák dokumentumai, amelyet elsősorban a már említett Területi Földtani Szol
gálatok végeznek Magyarországon. Ugyanakkor szükségesnek bizonyult a hosszú távú terve
zésben és az elvi-, módszertani tudományos alap-előkutatásban jelentkező igények kielégítése 
céljából a Magyar Állami Földtani Intézetben önálló környezetföldtani osztály felállítása.

Az országos összesítő áttekintések és megkutatottsági helyzetképek mellett az osztály fő 
feladata a környezetföldtan kiterjesztése az ezredfordulón túli prognosztikus témák és problé
mák megoldása felé, továbbá annak a kimunkálása, hogy a környezetföldtanban is egyre in
kább a környezetgazdálkodás kerüljön előtérbe, mint tudományos és gyakorlati célkitűzés.

Aktuális környezetföldtani kutatási irányok

A környezetföldtani alapkutatások sorában a környezeti geokémia és szedimentológia 
módszertani kimunkálása képezi folyamatos feladatát az osztálynak.

Emellett megindult a kőzetformációk környezetföldtani minősítése is. Ez utóbbinak leg
fontosabb szempontjai:



— Általános adatok: megnevezés, korbesorolás, előfordulás, elterjedés, vertikális mére
tek stb.

— A litológiai (szedimentológiai, vulkanológiai) viszonyok környezetföldtani értékelé
se. Mértékadó kőzetösszetétel, ásványtani, szemcseszerkezeti és faciológiai jellegek; kémiai, 
elemanalitikai, kőzetfizikai, talajmechanikai paraméterek.

— Ásványi nyersanyagtartalom.
— Hidrogeológiai viszonyok.
— Felszínmozgási, tektonikus és szeizmikus paraméterek.
— Agrogeológiai szempontú jellemzők.
— Hulladékelhelyezési alkalmasság (külön részletes megítélési rendszer).
— Felszín alatti létesítmény-alkalmasság.
— Természetvédelmi szempontú megítélés.

Nagyberuházások földtani előkészítése

Fontos munkaterület — amelyet intenzíven művelünk — a környezetföldtani hatásprog
nosztika követelményrendszerének kidolgozása a különböző típusú nagylétesítmények geoló
giai előkészítéséhez.

Ennek keretében azokat a földtani kutatási feladatokat, módszereket és kiértékelési irá
nyokat határozzuk meg, amelyek a létesítés biztonságát növelik, továbbá, az üzemelés során 
várható káros hatások elhárítását lehetővé teszik.

A geológia kellő időben történő közreműködése a litoszféra állapotában változásokat 
okozó létesítmények előkészítésében jelentős népgazdasági haszonnal, csökkentett környezet
károsítással és nagyobb műszaki biztonsággal jár együtt. Az elmúlt időszakban mindezek for
dítva érvényesültek a földtant csak utólag igénybe vevő, kellően át nem gondolt tervezési meto
dika következtében. Ennek a gyakorlatnak a megszüntetése legoptimálisabban két oldalról 
történhet. Egyrészről alap-előkutatás jelleggel a földtani szervek irányítása és részbeni finan
szírozása mellett fel kell tárni azokat a geológiai viszonyokat és hatásokat, amelyek egy-egy 
nagyberuházás megvalósításához várhatóan érintettek lesznek, illetőleg működésük megvál
tozik. Ezeknek a minél pontosabb meghatározása révén a tervező elé tárható a környe
zetföldtani hatásprognosztika minden olyan momentuma, ami részletes kutatást, regisztrálást 
és elhárítást igényelhet. Ezután léphet be a másik oldalról a beruházó igénye és megbízása a 
részletes földtani kutatások elvégzésére.

A jelenleg megfogalmazott kutatási programunk néhány, már 1989-ben aktuális, előké
szítés alatt álló létesítmény földtani alap-előkutatásának tervét tartalmazza középtávú megva
lósítás céljából.

1. A  kétpói veszélyeshulladék-lerakó létesítése
— A község igen szennyezésérzékeny régióba esik.
— A földtani viszonyok csak 1:100000 (alföldi térképezés) méretarányban ismeretesek.
— Magas talajvízállású terület.
— A kedvezőtlen adottságok miatt igen részletes földtani előkutatás szükséges. 

E l v é g z e n d ő  m u n k á k :

— Kétpó környékének archív földtani adatainak és szakirodaimának (földtani, vízföldta
ni, mérnökgeológiai és geofizikai) feldolgozása.

— Részletes 1: 2000 méretarányú földtani térkép készítése a lerakóhelyről és közvetlen 
környékéről.



— A tervezett tározóknak legalább a talpszintjéig lehatoló, végig magvételes fúrások tel
epítése 50 méterenként, két szelvényben a térképezett területen.

— A fúrómagok mintáinak feldolgozása ásványkőzettani, kémiai és talajmechanikai vizs
gálatokkal.

— A hidrogeológiai viszonyok megállapítása (talajvíz szintje, változásai, az első vízzáró 
réteg mélysége, áramlási viszonyok, hidrogeokémiai paraméterek.

— Földtani, mérnökgeológiai, hidrogeológiai szelvények szerkesztése a fúrásokon ke
resztül.

— Komplex környezetföldtani kiértékelés
— a tározó várható környezeti hatásairól,
— a földkéregben keletkező veszélyeztetettségről,
— az elhárítás műszaki feladatairól,
— havária esetén várható hatásokról és a megteendő intézkedésekről,
— összefoglaló jelentés készítése.

2. A gyurgyevdci tervezett vízlépcső

A z  előrehaladt tervezési stádiumban lévő beruházás geológiailag előkészítetlen, a földtani 
kutatás minimális és szakmailag irányítatlan volta következtében, még alap-előkutatási fázis
ban is. Az ezen a téren elvégzendő környezetföldtani feladatok:

— A területre vonatkozó földtani szakirodalom és archív alapadatok feldolgozása.
— Részletes 1:10000 földtani térképezés a létesítmény és hatásterületén (kb. 30 km2).
— Térképező, végig magvételes fúrások mélyítése a hatásterületen, három (Ny—K irá

nyú) szelvényben a vízzáró rétegekig.
— Észlelés a fúrásokban: hidrogeológiai, geofizikai mérések.
— Fúrómagok feldolgozása ásványkőzettani, talajmechanikai, hidrogeológiai paraméte

rekre.
— Földtani, vízföldtani, mérnökgeológiai szelvények szerkesztése.
— A Zákány—Őrtilos magaspart komplex mérnökgeológiai vizsgálata (részletes terv 

alapján).
— Környezetföldtani hatásprognosztikai tanulmány, illetve összefoglaló jelentés ké

szítése.

E n n e k  n é h á n y  s z e m p o n t j a :

— Teljes magvétellel mélyített kutatófúrások vizsgálata a kőzettani, kőzetfizikai és hidro
geológiai paraméterekre a Dráva bal part magyarországi szakaszán legalább hat különböző 
szelvényben (szemcseszerkezet, ásványi összetétel, vízáteresztőképességi együttható, 
tömörség, rétegzettség és kiterjedés meghatározások).

— Rézsűállékonysági vizsgálatok elvégzése a gát-rendszerekben felhasználásra tervezett 
kőzetanyagokra.

— Komplex mérnökgeológiai vizsgálat és megfigyelési rendszer építése az őrtilosi magas
part felszínmozgásos régiójában.

— A szivárgócsatoma és kavicsterasz hidrodinamikai viszonyainak vizsgálata, a duzzasz
tott vízszint várható megcsapolása szempontjából.

— Felszín alatti vizek geokémiai vizsgálata és a várható változások előrejelzése a talajvíz 
és rétegvizek összefüggésében.

— A vízlépcső megépítésével járó környezeti hatások komplex földtani prognózisa a ta
lajtakaró alatti földkéregrészre. Kieső ásványi nyersanyagkészletek mérlegének elkészítése.



3. A gabcikovo—nagymarosi vízlépcső (G. N. V.)
Elkészítettük akkor még aktuális feladatként a folyamatban lévő nagyberuházás előkészí

tése során elmaradt geológiai feladatok pótlására és a működés közbeni környezetföldtani ha
tásokra szolgáló monitoring rendszerben való részvétel tervét az alábbiak szerint:

A G. N. V. monitoring rendszerén belül komplex földtudományi alrendszer kiépítése és 
működtetése lenne a célszerű megoldás, amelyben a geofizika kellő súllyal és mértékkel venne 
részt a geokémia, mérnökgeológia, hidrogeológia, agrogeológia, környezeti geológia, a 
földrajztudomány stb. mellett.

A nagymarosi és dunakiliti tározóban történő lebegtetett hordalék kiülepedése révén ke
letkező iszaplerakódás hatásait kell első témaként vizsgálni.

Ez azt jelenti, hogy a kiülepedő anyag részben természetes kőzettörmelék (kőzetliszt, 
agyag, iszap), részben azonban szerves és szervetlen szennyeződést is tartalmaz a környező 
szennyvíztisztítás mértékétől függően. A tározó átmosatása révén el nem távolítható üledék 
kotrással történő kiemelésével és deponálásával kapcsolatos földtani feladatok is jelentősek 
lesznek.

A másik hatáscsoport, amit figyelembe kell még venni, a parti szűrésű kutak sorsa, tekin
tettel arra, hogy ezen a téren is több feladata lesz a földtani megfigyeléseknek, sőt ezen belül a 
geofizikai észleléseknek és méréseknek is. Nagymaros és Gönyű között két tendencia fog érvé
nyesülni a parti szűrésű kutaknál.

Ezek közül az egyik káros, mert a szűrőréteg eltömődése várható mintegy 20—25%-os 
szivárgásitényező-csökkenéssel. A másik bizonyos mértékig kompenzálja ezt, mivel a duzzasz
tás miatt a parti szűrésű kutak vízszállítása meg fog nőni.

Az eredeti tervek szerint a létesítmények alapozási síkjában kizárólag vulkánitok vannak. 
Ez végül is változott, mert nem kizárólag vulkánitokra kerülnek az alapok, hanem jelentős mér
tékben felső-oligocén—alsó-miocén törmelékes, uralkodóan pelites tengeri üledékekből álló 
összletekre is.

Ezek az agyag, agyagmárga, aleurit és homok összetevőkből álló rétegek minden paramé
ter tekintetében jelentősen eltérnek a vulkánitoktól és főleg tektonikai vonatkozásban rendkí
vüli anizotrópiát mutatnak.

A második tényező a vulkánitok összefoglaló elnevezés mögött rejlő hallatlanul hetero
gén kőzetkifejlődések nagy száma és legfontosabb ásványkőzettani, kőzetfizikai és talajmecha
nikai paramétereikben igen eltérő volta, amit még a jelen pillanatig sem tisztáztak kellő mérték
ben és részletességgel.

Alapvetően három fő  csoportba sorolhatók a vulkánitok a G. N. V. létesítményeinek te
rületén:

1. rétegvulkáni összlet, andezittufa, andezit-agglomerátum, andezit, dácit,
2. szubvulkáni biotitos amfibolandezit,
3. szubvulkáni piroxénes amfibolandezit.

Mindezek a legkülönfélébb bontási fokú — mállott, agyagásványosodott, breccsásodó, li- 
toklázisos, töredezett, milonitosodott stb. — változatokban fordulnak elő a művek alapozási 
síkjában. Pontos kiterjedésük és minőségük nem minden részen ismert és így fordulhatott elő a 
kerülő mederág kotrásakor olyan tömött kőzetből álló blokk, amelyet korábban nem mutattak 
ki sem fúrással, sem egyéb módszerrel.

A másik fontos tényező a tektonika, ami kellőképpen szintén nincs még tisztázva a terüle
ten és célszerű volna a létesítéssel legalább párhuzamosan folytatni a szerkezetföldtani vizsgá
latokat.



A különböző léptékű vetők, vetőzónák, feltolódások, mozgási síkok stb. kimutatása és ér
tékelése a mű létesítésének függvényében a geológus—geofizikus együttműködés legpregnán
sabb példája lehet a jövőben.

A földtani megfigyelő alrendszer kiépítését a geofizikai mérési módszerekkel együttesen 
az alábbiak szerint tartom célszerűnek kiépíteni:
1. Geomorfológiai viszonyok, felszínalakulás
1.1. A G. N. V. kiépítése során megváltoztatott térszínek geomorfológiai folyamainak regiszt
rálása: ovális lepusztulás, vonalas erózió, deflációs jelenségek, törmelék- és üledékfelhalmozó
dások stb.

1.2. Atektonikus felszínmozgások
A  beavatkozás előtti és annak következtében fellépő jelenségek: suvasodás, roskadás, ro- 

gyás, kőzetomlás, kúszás, sárfolyás, kőfolyás, süllyedés, rézsűhámlás, karsztbeszakadás stb. 
regisztrálása és a védelem kidolgozása.

2. Hidrogeológiai változások mérése, regisztrálása, kiértékelése a létesítmény területén és a ha
tásterület felszín alatti vizein

2.1. Talajvíz (nulla állapot: létesítés előtt)
— A talajvízszint felszín alatti mélysége, tengerszint feletti magassága napi—havi—évsza

konkénti—éves vízszintingadozása.
— Kémiai összetétel: geokémiai koncentrációk, szennyezettségi állapot.
— Hidrodinamikai jellemzők: áramlási sebesség, áramlási irány, utánpótlási viszonyok, 

összefüggés a mélyebb vízadó rétegekkel.
— A tározó kőzet és a talajvíz kölcsönhatása. Kőzetösszetétel, porozitás, áteresztőképes

ség, homogenitás, térbeli kiterjedés, rétegdőlés.
Mindezen paramétereknek a nulla állapothoz viszonyított változásait geofizikai és egyéb 

módszerekkel szükséges folyamatosan vizsgálni és az üzemelés során fellépő káros változások 
ellen megtenni a szükséges beavatkozásokat, elsősorban a Szigetközben és a kisalföldi teraszo
kon, valamint az öblözetekben.

2.2. Rétegvizek
— A hatásterület mélységi rétegvízadó szintjeinek elhelyezkedése, a tározókőzet minősé

ge, hidrogeológiai paraméterei, a rétegvizek összefüggése a felszíni és talajvizekkel. utánpótlá
si, áramlási, hőmérsékleti és nyomásviszonyok, kémiai összetétel, szennyezettségi állapot stb.

A létesítés után mindezekben bekövetkezett káros változások kimutatása szükséges 
komplex regisztrálási metodikával, elsősorban geofizikai mérési módszerekkel.

2.3. Karsztvíz
A  Dunántúli-középhegység fő karsztvíztározó összefüggése a G. N. V. tározott vizével; a 

nyomásviszonyok, a víznívó és a tározókőzet-kontaktus révén és az ezekben beálló változások 
folyamatos vizsgálata. A felszíni víz szennyező hatására a karsztvíz-minőség esetleges romlásá
nak kimutatása.

3. Tektonika
A  különböző kéregmozgást regisztráló formaelemek (vetők, vetőzónák, zúzott övék, fel

tolódások, lezökkenések, eltolódások stb.) pontos kimutatása és a műtárgyakhoz való viszo
nyuk meghatározása, valamint a terhelés hatására várható elváltozások előrejelzése, illetve ész
lelése, kimutatása. A regionális kéregmozgás regisztrálása.

4. Szeizmika
A  G. N. V. létesítményeinek és hatásterületnek szeizmikus veszélyeztetettsége, a műtár

gyak rezgésviszonyainak tisztázása és folyamatos nyomon követése.



5. Litológiai viszonyok
A  G. N. V. területén előforduló kőzetféleségekben jelentkező káros jellemzők kimutatása 

és várható hatásuk előrejelzése a létesítményekre vonatkozóan. Ilyenek a vulkáni összletek 
bontott, zúzott, tektonizált, elváltozott rétegei, zónái vagy tömbjei. Az üledékes kőzetek ked
vezőtlen talajmechanikai paraméterei: kohézió, konzisztencia index, lineáris zsugorodás, telí
tettség, nyírófeszültség stb.

6. Szedimentológiai viszonyok
A z  üzemeltetés során két ellentétes üledékföldtani folyamat fog érvényesülni: a felhalmo

zódás és a kimosás. Mindkettő rendszeres regionális (tehát a G. N. V. minden területére kiterje
dő) vizsgálata folyamatos feladatot képez a geofizikai módszerek alkalmazása terén is.

6.1. Tározóterek szedimentációja
Mind a dunakiliti, mind a nagymarosi víztározóban nagymértékű szedimentáció várható. 

A  beáramló sodrási sebességtől függően a középszemcséjű homokfrakciótól a kolloid méretű 
agyagfrakcióig minden szemcseméretű kőzet leülepszik a lebegtetett hordalékból.

Az üzemelés során a megfigyelő, ellenőrző rendszernek ki kell terjednie

— a szedimentáció sebességére (az üledékvastagság növekedése időegység alatt),
— az üledék szemcseszerkezetére, ásványi összetételére, kemizmusára, szennyezett

ségére,
— a kimoshatóságot gátló folyamatokra (kolmatáció, koaguláció, agglomerátumképző

dés, epigenetikus jelenségek stb. vizsgálata),
— a szediment készletszámítására (eredeti mennyiség, átmosatás utáni visszamaradt 

mennyiség).
Mindezek regisztrálása céljából szintén komplex metodikájú megfigyelőrendszert kell 

működtetni, amelyben jelentős szerepet játszanak a geofizikai módszerek is. A  tározókból át
mosással el nem távolítható üledék kotrással vagy iszapszivattyúzással kitermelt mennyiségét 
megfelelő hulladékelhelyezés révén kell majd véglegesen deponálni.

Az alkalmas helyek kijelölése távlatilag szintén földtani feladat, amit legcélszerűbben ha
gyományos és távérzékeléses módszerek kombinálásával lehet megoldani, már kidolgozott el
járás szerint.

6.2. Mederkimosás
A  megváltozott áramlási viszonyok és a lökésszerű vízhozamváltozások révén eltolódnak 

az épülő és pusztuló mederszakaszok.
Természetes állapotú és műtárgyakkal terhelt partszakaszok mosódnak el kellő védelmi 

intézkedések elmulasztása esetén.
Az erózió előrejelzésére és várható fellépésére részletes vizsgálatokat kell végezni, majd a 

monitoring-rendszerben észlelési módszert kell kidolgozni és működtetni erre a jelenségre is.
A  nagymarosi vízlépcső építésének végleges leállítása esetén a geológiának komplex ter

vet kell készíteni a teljes rekultiváció földtani feladataira.

4. A  Paksi Atomerőmű bővítése “

A  tervezett és a közeljövőben felépülő új erőműblokkok biztonságos létesítése és 
működtetése érdekében a korábbiaknál sokkal részletesebb és többirányú földtani, geofizikai 
előkészítő kutatás szükséges.

E program keretében elsősorban a MÁFI által végrehajtandó kutatások célját, tartalmát 
és módszereit részletezzük, ezek

— a részletes geomorfológiai analízis klasszikus és távérzékeléses módszerekkel,
— 1:5000 méretarányú földtani felvétel és térkép szerkesztése a létesítmény területéről 

és közvetlen környezetéről,



— 1:25 000 ma. földtani térkép készítése a tágabb környezetről, illetve a feltételezett ha
tásterületről,

— a létesítmény és hatásterülete földtani modelljének elkészítése, hagyományos földtani, 
valamint építésföldtani és hidrogeológiai szelvények szerkesztésével,

— az ún. „Kapós vonal” neotektonikai vizsgálata a létesítmény területének jelenkori sta
bilitása szempontjából,

— a beavatkozás következtében várható változások és folyamatok előrejelzése az érintett 
litoszférában.

5. Vonalas létesítmények

Fontos feladatunk a tervezett autópályák és autóutak előkészítésében való részvétel. Ezen 
belül a létesítmények nyomvonalában a földtani viszonyok feltárása, értékelése. Emellett a 
helyben, illetve legközelebb fellelhető építési nyersanyagok előkutatása.

A hulladékelhelyezés földtani követelményrendszerének alapjai

Az országban keletkező különböző hulladékok egyre növekvő mennyisége olyan környe
zeti terhelést jelent, amelynek elhárítására minden eszközt, technológiát és tudományosan 
megalapozott megoldást igénybe kell venni. A  hulladékfeldolgozás technológiáját folyamato
san fejleszteni, javítani kell. így az újrahasznosítás és ártalmatlanítás mellett az átmeneti vagy 
végleges elhelyezés környezetkárosítás-mentes módozatait is ki kell dolgozni minden terü
leten. Ebben a geológiai viszonyok alapvető szerepet játszanak és ismeretük a műszaki megva
lósítás elsőrendű függvénye. Ebből kiindulva a korszerű szabályozás egyre határozottabban 
megköveteli a hulladékelhelyezések előzetes földtani megkutatását és az erről tanúskodó szak- 
hatósági állásfoglalás kötelező beszerzését. A jóváhagyás feltétele az előírásszerű, szakszerű és 
a kellő biztonságot garantáló részletességű kutatások elvégzése.

Ezek keretében ki kell dolgozni rendelettervezet szintjéig, a különböző hulladékok elhe
lyezésének, végleges vagy átmeneti tárolásának geológiai feltételeit és a lerakóhelyek földtani 
megkutatásainak követelményeit, valamint az alkalmasság megítélésének kritériumait tartal
mazó rendszereket.

A követelményrendszereket a különböző típusú hulladékok és a geológiai kritériumok 
együttes megítélésének függvényében az alábbiak szerint csoportosítva célszerű külön-külön 
kialakítani.

1. Veszélyes termelési hulladékok. (Radioaktív és egyéb okból veszélyes szilárd és folyékony 
ipari, mezőgazdasági stb. eredetű hulladékok.)
2. Nem veszélyes szilárd hulladékok. (Nem veszélyes termelési hulladékok, kommunális hul
ladékok stb.)
3. Nem veszélyes folyékony hulladékok. (Nem veszélyes termelési hulladékok, kommunális 
hulladékok stb.)

Mindhárom kategóriában az alapvető követelmények egy része azonos és ezeket, mint ál
talános feltételeket a következőkben egységesen részletezzük:

A k u t a t á s o k  ü t e m e z é s e

Minden esetben célszerű két fázisban végrehajtani a hulladéklerakó hely megkutatását:
1. fázis: felderítés, nagyobb régióból a legkedvezőbb egység kiválasztása,
2. fázis: részletes megkutatás, a kiválasztott telephely és környéke földtani viszonyainak 

részletes feltárása, vizsgálata és kiértékelése.



T o v á b b i  á l t a l á n o s  k r i t é r i u m o k  és  f e l a d a t o k

A  lerakásra kerülő éves hulladékmennyiségek szerint kis-, közepes és nagyméretű lera
kókra kell csoportosítási rendszert kialakítani és ezek szerint kell a kutatások mértékét, illetve 
részletességét előírni.

Az ország heterogén geológiai felépítéséből adódó alapvető eltérések miatt differenciálni 
kell az előírásokat minimálisan öt különböző típus szerint:

1. Karsztos hegyvidékek régiói.
2. Vulkáni hegyvidékek régiói.
3. Hegységperemi és dombvidéki régiók.
4. Síkvidéki régiók.
5. Egyéb földtani jelleggel bíró területek.

Ezek eltérő volta miatt más és más követelmények, vizsgálati szempontok és módszerek 
kerülnek előtérbe a különböző régiókban.

A z  e l ő í r a n d ó  k u t a t á s i  m ó d s z e r e k

— A  terület földtani szakirodaimának célra orientált feldolgozása (nyomtatott, kéziratos 
irodalom; hagyományos és gépi adatbázisok, fúrási—anyagvizsgálati alapadatok vonatkozásá
ban).

— Felszíni bejárás; a korábbi földtani térképezés eredményeinek pontosítása; részletes 
földtani felvétel készítése; fúrási pontok kijelölése.

— Kutatófúrások létesítése, magfúrással mintavételezés; vízmegfigyelő kútkiképzés a 
hidrogeológiai és a geofizikai mérések szükség szerint.

— Komplex anyagvizsgálat (kőzettani, ásványtani, talajmechanikai stb.).
— Speciális vizsgálatok (szivárgási abszorbciós, diffúziós stb.).
— Kiértékelés, minősítés. '
A geológiai viszonyok tisztázása révén elsősorban a természetes izoláció mértékét kell"

meghatározni, másodsorban biztos alapot kell nyújtani a mesterséges izoláció megtervezésé
hez és kivitelezéséhez. Ennek értelmében kell előírni a kiértékelés szempontjait és a megvála
szolandó kérdéseket.

A z  e l ő í r a n d ó  d o k u m e n t á c i ó

— szöveges összefoglald jelentés,
— fúrási rétegsorok leírásai,
— táblázatokba foglalt vizsgálati eredmények,
— térképmellékletek,
— földtani szelvények.

A z  e l ő í r a n d ó  k u t a t á s o k  s z a k m a i  t a r t a l m a  

1. Geomorfológiai viszonyok
A  kutatási terület és a konkrét lerakóhely térségének tengerszint feletti magassága, lejtő

kategóriák, térszíni formák, konszolidálódási mérték, antropogén hatások stb. — Minden té
nyezőre számszerű, konkrét, kategorikus előírást kell kidolgozni.



2. Litomorfológiai viszonyok
A hulladéklerakó helyet bezáró kőzettest(ek) térbeli kiterjedésének, horizontális és verti

kális homogenitásának meghatározása. — Itt is kategóriák előírása szükséges.

3. Kőzettani és ásványtani összetétel •
A létesítmény által érintett és a környezet kőzeteinek kötöttségi állapota, ho m o k - 

agyag—iszap arány, mész- és agyagásvány-tartalom mértéke, eloszlása, bontottsági fok, szigni
fikáns ásványok jelentkezése stb. — Ezekre vonatkozóan az előírás csak irányelveket adhat 
részletesen, konkrét kategóriák felállítása nélkül.

4. Szemcseszerkezeti, talajmechanikai tulajdonságok
A kőzet tömörsége, porozitása, áteresztőképessége, törőszilárdság, konzisztenciaindex, 

folyási határ, vízfelvevő képesség, nedvességtartalom stb. — Itt számszerű előírásokat kell ki
dolgozni a különböző paraméterekre vonatkozóan.

5. Makrostrukturális jellegek
A kőzettest(ek) rétegezettségi viszonyai, repedezettség, litoklázisrendszer, karsztosodás, 

milonitosodás stb. — Ezeknek a káros tényezőknek az előfordulási gyakorisága szerint kell a 
kategorizálást előírni.

6. Tektonikai viszonyok
A  lerakóhely és környezete kőzeteinek dőlési viszonyai, vetők, vetőzónák jelentkezése, 

gyüredezettség stb. mértéke. — Itt a rétegdőlési viszonyok számszerűen kategorizálhatók, az 
egyéb tektonikai elemek pedig gyakoriság, illetve térbeli sűrűségük alapján osztályozhatók az 
előírásban.

7. Felszínmozgási viszonyok
A  lerakóhely térségében és környezetében a kőzetek állékonysága, a térszín konszolidált- 

sága, felszínmozgási jelenségek (suvadás, roskadás, talajfolyás, eróziós bevágódás, talajlemo- 
sódás stb.), a káros folyamatok sebessége, hatástávolsága meghatározásával.

8. A  terület ásványi nyersanyag-előfordulásai
A  lerakóhely térségében és környékén a felszínen, illetve a mélyben elhelyezkedő esetle

ges ásványi nyersanyag-előfordulások ismeretességi foka, gazdasági érték és lerakóhely-létesí
tés általi veszélyeztetettség szerinti kategorizálásban.

9. Mérnökgeológiai viszonyok
A  területen előforduló kőzetek rézsű állékonysága, terhelhetősége, az alapozási sík teher

bírása és szükség szerint egyéb kőzetfizikai paraméterek (testsűrűség, testszilárdság, időálló
ság, fagyállóság) megállapítása és figyelembevétele írandó elő ebben a kategóriában. — Ide tar
toznak még a talajmechanikai jellemzők közül a telítettség, izzítási veszteség, lineáris zsugoro
dás, nyírófeszültség, kohézió, konzisztencia index stb., melyek szintén eseti szükségesség sze
rint vizsgálandók.

10. Hidrogeológiai viszonyok
Ez a kategória a legösszetettebb és a legkritikusabb hulladékelhelyezés szempontjából, 

ezért igen fontos a mindenre kiterjedő részletes előírás a hidrogeológiai, vizsgálati és kiértéke
lési területen. A szabályozásnak többek között ki kell terjednie: a felszíni vizek esetében a csa
padék, az élő vízfolyások, források, lefolyási, beszivárgási, evapotranspiráció megoszlására 
stb., a talajvízszint mélységére, ingadozására, az áramlás irányaira, kemizmusára, a mélyebb ré



tegvizekkel való összefüggésére; a hidrodinamikai gradiens mélységszintenkénti alakulására; a 
telítetlen zóna vastagságára; a mélységi víz, rétegvíz, karsztvíz térbeli elhelyezkedésére, az 
áramlás viszonyaira, összefüggéseire; a kőzetrétegek természetes víztartalmára és ennek gravi
tációsan eltávozó hányadára stb.

A  földtani előírásokon túlmenően a jelentéseknek tartalmazniuk kell a legfontosabb 
egyéb alapadatokat is, pl. a közigazgatási, földrajzi, mezőgazdasági, urbanisztikai stb. helyzet; 
mesterséges létesítmények, lakóhelytől való távolság stb.

1
* * *

Az előírások tartalmi követelményeit a fentiekben egyrészt teljeskörűen állítottuk össze az ál
talános feltételek tekintetében és ezért a végrehajtás során értelemszerűen bizonyos feladatok 
elhagyhatók, másrészt azonban bizonyos speciális követelményeket a rendeletek kidolgozása 
során ezeken túlmenően is elő kell írni. Ilyenek pl. a radioaktív hulladék esetében az izotópos 
migrációs kísérletek; folyékony hulladékoknál az erózióbázis mélysége, a legközelebb fakadó 
vizek kora, felszín alatti szivárgási úthossz stb., stb.

A következő feladatcsoport az Intézet kutatásainak sorában:

„az ország különösen veszélyeztetett régióinak környezetföldtani hatásvizsgálata”

Ezek közül a folyamatban levők és a közeljövőben tervezettek:
1988 évben a Dunántúli-középhegység három ipari koncentrációjában folytattunk kuta

tást. Ajka, Tatabánya és Várpalota térségében a bányászati, kohászati, erőművi és feldolgozó
ipari hulladékok távlati elhelyezési lehetőségeit dolgoztuk ki, hagyományos földtani és távér
zékeléses módszerekkel.

Ez évben hasonló problematikájú régiók kutatását végezzük ugyanebből a célból az Észa
ki-középhegység területén: Miskolc, Ózd, Kazincbarcika térségében.

Folytatásaként tervezzük Dorog és Oroszlány körzetében, valamint Dél-Dunántúlon: 
Pécs és Komló térségében a kutatást.

További feladataink ezen a témacsoporton belül: *

A Dunántúli-középhegység karsztvízkészlete preventív és aktív védelmének végleges 
megoldását szolgáló geológiai kutatások

A Magyar Állami Földtani Intézet gyakorlatilag 1955 óta folytat részletes földtani kuta
tást a Dunántúli-középhegység területén. Ez alatt olyan adatbázist hozott létre, amelynek az 
ipari kutatási adatokkal történő kiegészítése révén a térségben minden geológiai információt és 
bármely célú szintézist meg lehet adni, illetve el tudunk készíteni. Ezért most a legsürgetőbb 
igény alapján a kőszén—bauxit mélybányászat és a karsztvízkészletek csökkenése mérlegkap
csolat földtani vonatkozásának feltárása az első feladatcsoport. Ennek keretében a következő
ket tervezzük megoldani: . . .

1. A  Dunántúli-középhegység karsztvíztározó kőzetformációinak térbeli kiterjedése és 
határfelületei a vízzáró formációkkal.

2. Összefüggések lehetősége a regionális karsztrendszerben a kőzetformációk települési 
és tektonikai viszonyainak szempontjából a Dunántúli-középhegység területén, elsősorban 
Nyirád—Hévíz viszonylatában.

, 3. A Hévízi-tó forráshozam- és hőmérséklet-csökkenésének okai:
a) természetes geológiai folyamat következményeként,
b) a tóforrás környezetében történő termálvízkivétek következtében fellépő ho

zamcsökkenés,



c) távolabbi közvetett bányászati hatások érvényesülése a geológiai felépítés függvé
nyében.

4. A karsztvíz-visszatáplálás geológiai feltételeinek kutatása, optimális visszajuttatási he
lyek kijelölése, vízszint-kiegyenlítődési folyamatok várható alakulása a földtani felépítés függ
vényében.

......  A Balaton vízgyűjtőjének kö'myezetföldtarii'kutátásá

Itt — az elmúlt két évtizedben folyó részletes mérnökgeológiai kutatás eredményeit fel
használva — viszonylag kis volumenű új kutatási tevékenységgel kiértékelhetők, számíthatók 
és prognosztizálhatók a legfontosabb környezetföldtani változások és hatások.

— Aktuálgeológiai kutatások vonatkozásában a jelenkori üledékképződés folyamatának 
megismerése; a várható kőzettani kémiai összetétel a fenéktérszínen; ennek hatása a víz minő
ségére és élővilágára, továbbá a kedvező feltételek kialakítási lehetőségei képezik a környe
zetföldtani feladatokat. — Ezek a szintézisek folyamatosan készítendők az ezredfor
dulóig.

— Talaj- és kőzetlepusztulási folyamatok vizsgálata a tó közvetlen környékén a természe
tes morfológiai viszonyok és a mesterséges beavatkozások következtében. A tómedence fel- 
iszaposodásának csökkentése a Keszthelyi-öbölben a torrens vízfolyások felszámolásával és a 
lepusztulási térszínek rekultivációjával, illetve megkötésével. Felmérés, regisztrálás, technoló
giák kidolgozása és bevezetése.

— Kommunális hulladék elhelyezések földtani előkutatása folyamatosan végzendő a Ba
laton környékén. A vízgyűjtőn kívül újabb szennyvíz-iszap elhelyező kőzetformációk felkuta
tása és kivizsgálása mind a déli, mind az északi oldalon szintén folyamatos feladatot képez. 
Ezeket éves ütemezésben a telepítési igények alapján kell végezni.

— Fontos geokémiai kutatási feladat a Balaton körzetében a mezőgazdasági kemizálás 
következtében az altalaj elszennyezése és ennek hatása a tó vízminőségére. — Ez többéves 
vizsgálattal^ előrejelzéssel és a káros hatás megszüntetésére teendő szakmai javaslattal kombi
nált feladat.

Az Intézetnek fokozatosan bele kell épülnie a bányászati rekultivációs megoldások geoló
giai vizsgálatainak végrehajtásába. Ez igen fontos távlati feladat, mert Magyarországon jelen
leg közel 1300 bányalétesítmény működik. 83 kőolaj- és földgázlelőhelyen folyik termelés; 58 
fekete- és barnakőszén-, illetve lignitbánya működik; fekete- és színesfémére, valamint bauxit- 
termelés összesen 47 bányában folyik; végül főleg külszíni műveléssel mintegy 1100 nemfémes 
ásványbánya, illetve építőipari nyersanyagbánya működik. Ez a mennyiség a reménybeli kész
letek és a földterületek igénybevételének helyzete alapján az ezredfordulóig azonos szinten 
marad.

Egyéb kutatási feladatok

A felhagyott külszíni bányák visszatájosítása feltétlenül emelkedő mértékű lesz, a kivett 
területek és a rekultivált területek országosan kiegyenlítődnek.

Ezen kívül számolni kell az országban 550 db régen felhagyott külszíni bányával átlago
san 2,2 ha nagyságú, azaz összesen 1210 ha rekultiválatlan területtel.

Ide kívánkozik egy, a legutóbb felmerült, nem kis jelentőségű problémánk és megoldására 
tervezett elhatározásunk ismertetése:

Kormányszintű határozat alapján a környezetvédelem mindenkori állami vezetője évente 
tartozik a kormányt és a parlamentet tájékoztatni Magyarország környezeti állapotáról. A  leg
utóbbi összeállítás tárcaegyeztetésre megküldött tervezetében a litoszféra állapotáról és általá
ban a geológiát érintő kérdésekről rövid, tömör, de korrekt, szakszerű fejezet szerepelt. A ké
sőbbi átszerkesztések során azonban ez a földtani fejezet kimaradt az anyagból. A  jövőben ha



sonló esetek elkerülése céljából elhatároztuk azonnali határozott lépésként „Magyarország 
földtani környezetállapota” címen a geológiai helyzetkép összeállítását és minden fórumon va
ló céltudatos propagálását. Ehhez a munkához kellő mértékű és részletességű adatbázissal ren
delkezünk és 1989—1990-ben az első változatot kidolgoztuk közreadható formában.

Tartalmilag — egyéb tényezők mellett — ez a helyzetkép a környezetföldtani megkutatott- 
ság összes jellemzőire, a litoszféra természetes állapotára és a mesterséges beavatkozások hatá
saira, az ásványi nyersanyag-előfordulások térszerkezetére, földtani képződmények vulnera- 
bilitására az egyes régiók terhelhetőségére és veszélyeztetettségére terjed ki elsősorban.

Talajjavító és más környezetvédelmi célú ásványi nyersanyagok kutatása és feltárása

Az ezredfordulóra prognosztizálható nagymértékű szervesanyag-hiány és természetes ta
lajjavító anyagszükséglet Magyarország és általában Európa területén a termőföldek vonatko
zásában kiemelt feladattá teszi az itt tervezendő tevékenységet.

— Műrevaló tőzeglápföld nyersanyag-vagyonúnk 414,4 millió m3. Itt a folyamatos kuta
tás célkitűzéseit az ásványvagyon védelmének és maximális igénybevételének megoldására kell 
koncentrálni. A kis-balatoni tőzeglápföld-medencéhez hasonlóan a korábban lecsapolt, de 
még megmenthető előfordulásokat megfelelő kutatási tevékenységgel megalapozva kell újra 
hasznosíthatóvá alakítani.

— Az alginit — közelmúltban felfedezett nyersanyagféleségünk — ismert lelőhelyeit to
vább kell kutatni és újabbakat felderíteni az elkövetkező évtizedekben. Ez a nyersanyag ugyan
is már a jelenleg elvégzett technológiai kutatások alapján olyan komplex természetes talajter- 
mékenység-fokozó, amely nagymértékben pótolhatja országosan a környezetkárosító kemiká- 
liás szereket.

— Jelentős környezetvédelmi célokat szolgáló további nyersanyagféleségek még: a gipsz- 
anhidrit, a zeolit, a kálitufa, a perlit stb. Ezeknek, valamint számos egyéb hagyományos nyers
anyagnak a környezetvédelemben történő minél szélesebb körű felhasználása folyamatos ku
tatást és hosszú távon tervezést kíván.

Itt olyan témák merülhetnek fel, mint pl. a természetes agyag szigetelő rétegként történő 
alkalmazása, vagy folyami kavics mesterséges drenázsként történő felhasználása hulladékde
ponálás során, vagy a helyben fellelhető, talajjavításra alkalmas kőzetféleségek felkutatása stb.

* * *

Végezetül néhány intézeti feladatot említenék meg a Földtani Természetvédelem kö
réből.

Az ország geológiai felépítését reprezentáló, egyetemes tudományos értéket képviselő 
földtani objektumok végleges védelmét folyamatosan el kell látni az ezredfordulón tűi is.

A védelem karbantartásra, további tudományos feldolgozásra, oktatási és közművelődési 
célra szolgáló bemutatásra terjed ki.

A véglegesen védendő fontosabb magyarországi geológiai objektumok:

A badacsonyi bazalthegy
Sümeg—Mogyorós-domb: kompex értékek
Tata—Kálvária-domb: komplex értékek
A rudabányai prehominida-lelőhely stb.
Ipolytamóc komplex értékei
A  pákozdi ingó kövek
A kővágóörsi kőtenger
A Szentgyörgy-hegyi bazaltorgona



Az űrkúti őskarszt 
A darvastói bauxitkülfejtés 
Az iharkúti kúpkarszt
A kővágószőlősi zsongor- és babás szerkövek 
A cserépváraljai kaptárkövek 
A boldogkőváraljai kőtenger 
A várpalotai ősmaradvány-lelőhely 
A Tihanyi-félsziget komplex értékei

Az ország több mint ezer ismert barlangja általában védetté nyilváníttatott. Ezek közül 
mintegy száz cseppkő- és kristálybarlangot szigorúan védett geológiai objektumként kell to
vábbra is kezelni.

Az „Országos Alapszelvény Program” keretében feltárt és tudományosan feldolgozott 
kőzetfelszínek, amelyek a hazai föld felépítését reprezentálják, a geológia nemzetközi értékei. 
Közel 300 alapszelvény áll rendelkezésre tudományos oktatási és közművelődési bemutatás, 
vizsgálat stb. céljából. Mintegy 50%-ban védettek már jelenleg is. Ezek fenntartása és védelme 
szintén folyamatos feladatot jelent az Intézetnek az ezredfordulón túl is.
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The paper discusses first of all the theoretical and practical system of the institutionally 
organized environmental geological investigations in Hungary, and also deals with the environ
mental geological activity both at a theoretical and applied level.

Under the professional guidance and financing of the Central Office of Geology several 
results have been produced by the Hungarian Geological Institute in the field of solving the 
geological problems of environmental protection in Hungary. Besides, an account has been giv
en of the on-going investigations and the medium- and long-range plans.

Among them, beside the basic research, the environmental geological aspects of the great 
industrial investments and the geological requirements of waste disposal, moreover the role of 
geology in extremely endangered regions of the country are discussed in more details, as being 
highly ranked among the tasks of the Institute.


