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A MÁFI Területi Földtani Szolgálatok megalakulásuk óta foglalkoznak geológiai 
természetvédelmi, környezetvédelmi feladatok megoldásával, ásványvagyon-védelmi, 
építőanyag-kutatási és mérnökgeológiai munkák mellett. Kezdetben a geológiai termé
szetvédelmi feladatok túlsúlya volt jellemző, majd a hulladékelhelyezési szakvélemények, 
megyei környezetföldtani térképek szerkesztése vált uralkodóvá, elsősorban a meglévő 
földtani ismeretekre alapozva. A legújabb témák már a részletes kutatás módszertani kifej
lesztését szolgálják hagyományos földtani, továbbá geokémiai, szedimentológiai és geofi
zikai módszerek igénybevételével.

Bevezetés, előzmények

A létjogosultságát egyre jobban bizonyító környezetföldtani kutatás a MÁFI Területi 
Szolgálatoknál nem új keletű tevékenység. Az alapítólevélben létrehozásunk céljai között sze
repel:

„Esetenként a természeti adottságok védelemre is szorulnak a helyrehozhatatlan károko
zással, vagy a szakszerűtlen igénybevétellel szemben...

Egyre több gondot okoz a hulladék anyagok és szennyvizek eltüntetése, településeink 
egészséges és kulturált környezetének biztosítása.”

Csaknem két évtizedes tevékenységünk során társadalmi igény által meghatározottan, de 
mindenképpen az adott jogszabályi, létszám- és pénzügyi keretek biztosította lehetőségeken 
belül segítettük és segítjük területünk környezetvédelmi, hulladékelhelyezési tevékenységét, 
végeztük a geológiai természetvédelemmel kapcsolatos feladatainkat. Valljuk, hogy a magyar 
földtanban felhalmozódott ismeretanyag megfelelő értékelésével és figyelembevételével szá
mos, jelenleg országosan nagy visszhangot kiváltott környezetszennyezési ügy elkerülhető lett 
volna.

Ha ehhez még számba vesszük azokat a kutatási lehetőségeket, amivel szakmánk rendel
kezik, a biztonságos, környezetkímélő hulladékelhelyezés gazdaságos megoldásához jelentő
sen hozzá tudunk járulni.



1970-1975
Megalakulásunk utáni első évben javasoltuk a Központi Földtani Hivatal (KFH) felé az 

Ipolytarnóci Természetvédelmi Terület új, részletes földtani térképezését, a szakmai körökben 
méltán világhíres geológiai leletegyüttes korszerű újrafeldolgozását. A munka szakmai színvo
nalát biztosította az azóta elhunyt d r . B a r t k ó  L a j o s  fáradhatatlan munkabírása és ügyszerete
te. így,1974:re elkészült a.tágabb környezet M =  1 LÍO 00.0 méretarányű.földtam térképe., .

Ez a szakmai megalapozás volt az elindítója annak a munkának, amelynek eredménye
ként Ipolytarnócon jelentős beruházások történtek és ma az állandó és magas színvonalú láto- 
gathatóság biztosított. Általános és középiskolások ezrei itt találkoznak először a geológia gya
korlatával, növelve a földtudomány társadalmi ismeretességét.

További területek (Verpelét—Vár-hegy, Sárospatak Megyer-hegyi malomkőbánya, 
Hont-Szakadék) kerültek szakmai gondoskodásunk mellett védelem alá, s váltak bemutatásra, 
látogatásra alkalmassá. Az Ipoly Nógrád megyei szakaszának teraszára elkészült a vízbázisok 
védelmét szolgáló kavicskutatási terv és jelentés, amely alapján a korábbi rendszertelen bányá
szat megszűnt. Csak ott és olyan feltételekkel marad néhány bánya, amelyek tevékenysége az 
Ipoly-terasz felszínközeli vízbázisait nem veszélyezteti.

1976-1980

Az első öt év útkeresése, a munkamódszerek kialakulása után a feladatok állandó növeke
dése válik jellemzővé.

Ekkor készítettük el a Salgó-vári természetvédelmi területhez kapcsolódó Karancs— 
Medves jelű M =  1:10000 léptékű földtani térképet.

Kapcsolódtunk az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH) bemutató 
programjához, magyarázó táblákkal láttuk el a geológiai értékeket, Nógrád megyei kőparkot 
alakítottunk ki a somoskői kőbánya meddőhányóján.

Részt vettünk a Bükki Nemzeti Park, Aggteleki Tájvédelmi Körzet, Mátra Tájvédelmi 
Körzet, Börzsöny Tájvédelmi Körzet alakuló tárgyalásain, a geológiai értékek védelmének 
megalapozása céljából. Ebben az időszakban a megyei védett területek között jelentős mérték
ben megnövekedett a védett geológiai értékek száma is.

Beindult az Országos Alapszelvény Program. A felszíni alapszelvények nagy részét véde
lemre javasoltuk, folyamatos karbantartásukról gondoskodtunk, földtani magyarázó táblákat 
helyeztünk ki. A rudabányai prehominida lelőhelyen ekkor készül el az első ideiglenes épület.

Ekkor már általánossá vált a különböző szintű rendezési tervek véleményezése. Ezek so
rán az ásványvagyon-védelmi megállapításokon túl minősítjük a hulladékelhelyezési megoldá
sokat, folyamatosan ostorozzuk ezen tervek földtani megalapozatlanságait.

Tapasztalataink alapján megszervezzük megyéink KÖJÁL-igazgatóinak, környezetvé
delmi titkárainak találkozóját, ahol előadást tartunk „A környezetföldtan lehetőségei” cím
mel.

Elkészítettük első konkrét hulladékelhelyezési szakvéleményeinket úgy kommunális, 
mint veszélyeshulladék-lerakásra.

1976 évben megjelent a törvény az Emberi környezet védelméről, amely után írta ki a 
KFH „A geológia szerepe a környezetvédelemben” című pályázatát. Szolgálatunk a díjazott 
pályázók között volt. Ettől a pályázattól számíthatjuk a környezetföldtani tudományág hazai 
elfogadottságát és létjogosultságát.

Kár, hogy akkori gyors reagálóképességünk azóta sem tükröződik a különböző jogszabá
lyokban, előírásokban. Egy ófalui országos polémiára volt ahhoz szükség, hogy a radioaktív- 
hulladék-elhelyezéshez rendeletileg szükségesnek tartsák összefoglaló földtani jelentés elké
szítését.

A melléküzemi építőanyag-bányászat összefoglaló jelentéseiben kötelezővé tettük a 
környezetföldtani rekultivációs fejezet készítését.



1981-1985
Ezen időszak alatt tovább folytatódnak és jelentősen megszaporodnak a rendezési tervvé

leményezések, nagyszámúvá válik a konkrét hulladéklerakó hely kijelöléséhez kért állásfogla
lás, kisebb szakvélemény.

Az ipolytarnóci beruházáshoz részletes M =  1:2500 ma. földtani térképezést végzünk, 
amely a terület monográfiájának elkészültével zárul.

Ipolytarnóci munkáinkra a Neogén Világkongresszus zárókirándulása, a külföldi és hazai 
résztvevők által kialakított kedvező vélemény tette fel a koronát. Elkészítettük Nógrád megye 
földtani természetvédelmi területeinek szakmai leírását.

Újabb természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek kialakításának földtani előkészí
tését végeztük el. Az OKTH megbízásából a meglévő és tervezett nemzeti parkok, tájvédelmi 
körzetek területén található működő, felhagyott bányák, meddőhányók földtani feldolgozását 
végeztük el és tettünk a legcélszerűbb, környezetbarát rekultivációra javaslatot. Részt vettünk 
az ország veszélyes hulladék átmeneti lerakótelepeinek földtani megalapozásában, megyéink 
területére előzetes szakvéleményeket adtunk. Legnagyobb vállalkozásunknak tekintettük 
ezekben az években a három megyére elkészült M =  1:100 000 ma.-ú szennyeződésérzékeny
ségi térképsorozatot. Több ezer fúrás, bányahely, részletes földtani térkép feldolgozásával ké
szítettünk egy olyan folttérképet, amelyen a hulladékelhelyezési lehetőségeket, a kutatási való
színűséget négy kategóriába soroltuk. Az egyszerűségre való törekvés határozott cél volt, azért, 
hogy orientáljuk a terület közigazgatását, a tervezővállalatokat, anélkül, hogy szakmai specifi
kumainkat ismerniök és értékelniök kellene. A túlzott egyszerűsítésnek természetesen voltak 
hátrányai is, mivel egyes felhasználók anélkül, hogy a térkép lényegét értették volna, befejezett 
tényként kezelték a színjelölések által közölt minősítést.

Nagy eredménynek tartjuk, hogy térképeinket használják és igénylik a közigazgatásban és 
a környezetvédelemben dolgozók egyaránt.

Az Építésgazdasági és Szervezési Intézet megbízásából elvégeztük Borsod- Abaúj-Zemp- 
lén megye és Nógrád megye komplex hulladékelhelyezési tanulmánytervének földtani megala
pozását.

Mindkét megyére a veszélyes és kommunális lerakók körzetesítésének javaslatát készítet
tük el M =  1:100000 léptékben. Minden javasolt lerakó M =  1:10000 térképkivágatán és 
rövid szakvéleményben jellemezzük a területet, megfogalmazva a részletesebb kutatások szük
ségességét is. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 53, Nógrád megyében 40 lerakóhely létesí
tésére tettünk javaslatot.

Hulladéklerakók és szennyvíztisztítók egész sora kezd kialakulni javaslataink és részletes 
földtani kutatások alapján. Az érintett megyei tanácsok határozatban tesznek hitet a körzeti 
hulladéklerakás megvalósítása mellett. Munkánk eredményességét bizonyítja, hogy mindhá
rom megye tanácsa igényelte közreműködésünket a megyei környezetvédelmi koncepciók ki
dolgozásában. Ez azért is lényeges volt, mert így az ásványvagyon-védelmi érdekekre is ráirá
nyíthattuk a figyelmet. A  KFH felkérésére és megbízásából részt vettünk mindhárom megye 
komplex környezetvédelmi ellenőrzésein, képviselve a földtan érdekeit.

1986-1988
E periódusban állandó feladataink (rendezési tervek véleményezése, természetvédelmi 

területek, hulladéklerakó helyek, bányabezárások közigazgatási bejárásai) tovább bővültek.
Újabb tájvédelmi körzetek (Kelet-Cserhát, Karancs—Medves) földtani megalapozásá

ban vettünk részt. Folytattuk az OKTH részére a természetvédelmi területeken lévő bányák és 
meddőhányók feldolgozását és ugyanezt a munkát beindítjuk Heves megye teljes területére is, 
a megyei Környezet- és Természetvédelmi Bizottság megbízásából.

Elkészítettük a három megye 9 kiemelt jelentőségű települése környékének 
M =  1:25 000 méretarányú szennyeződésérzékenységi térképét közel 100—100 km2-es terű-



letre, valamint Nógrád megye M =  1:100000 ma. környezetföldtani térképét. Heves megye 
területére is elkészítettük a komplex hulladékelhelyezés körzetesítésének földtani megalapo
zását jelentő munkákat. 41 lerakóhely M =  1:10 000 léptékű térképével és szakvéleményével 
alapoztuk meg ezen területek kutatását.

Jelentős (regionális, radioaktív, veszélyes) hulladéklerakók elkészült jelentéseit vélemé
nyeztük és tettünk továbbkutatási javaslatot, vagy éppen az adott megoldást elvetettük.

Környezetföldtani munkáink sörári több'igény fögálmazódötf mégThirid'béhhünk, níihd 
pedig a megrendelők, felhasználók körében. Ezeket további módszerfejlesztések segítségével 
lehet megoldani. Ilyen elvárások voltak a következők:

— laza, üledékes (kedvezőtlen földtani adottságú) területeken is meg kell oldani a le
rakást;

— részletes szennyeződésérzékenységi térképek, szelvények, tömbszelvények, szelettér
képek szerkesztésének (szemléletesség) igénye;

— gyors, olcsó kutatási módszerek alkalmazása, vízmintavételi és helyszíni „k” tényező 
meghatározásának igénye.

E feladatok megoldására a M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet mérnökgeofizikai 
osztályával és a Budapesti Területi Földtani Szolgálattal beindítjuk a „Környezetföldtani mód
szertani és részletvizsgálatok” című kutatási témát. Mérnökgeofizikai módszerek (szondázás, 
szelvényezés) alkalmazásával konkrét hulladékelhelyezések környezetében vizsgáljuk a szeny- 
nyezés hatásait, készítünk részletes szennyeződésérzékenységi térképeket, tömbszelvényeket.

A mérnökgeofizikai szondázás részletes rétegbontást, pontszerű vízmintavételt, „in situ 
k” tényező meghatározást tesz lehetővé. Az így nyert adatok alapján szerkesztett szennyező
désérzékenységi tömbszelvények szemléletesen mutatják egy-egy terület földtani, vízföldtani 
viszonyait, ez alapján a hulladékelhelyezés optimális lehetőségeit, vagy éppen a meglévő 
szennyezés tovaterjedésének törvényszerűségeit.

A módszert és metodikát jól alkalmazhatónak véljük felszínközeli hidrogeológiai védő
idomok megtervezéséhez, valamint váratlan szennyezések hatásának gyors vizsgálatához is.

Összefoglalás. Remélhetőleg érzékeltettem, hogy a társadalmi igényekhez, elvárásokhoz 
alkalmazkodva miként fejlődött szolgálatunknál a környezetföldtani tevékenység. Vélemé
nyem szerint a tendencia egyértelmű. Munkánk során elsősorban a meglévő földtani ismeret- 
anyagot (fúrásokat, földtani térképeket, anyagvizsgálatokat stb.) használtuk fel és csak néhány 
esetben végeztünk konkrét részletes kutatást. (Természetesen javaslatainkra alapozva igen sok 
részletes kutatás fejeződött be pozitív eredménnyel.)

Mai gazdaságpolitikánk (nyersanyagkutatás és bányászat visszafejlesztése, erősödő 
környezetvédelem) mellett még nagyobb erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy szakmánk és 
művelői — mint a földkérget értők és ismerők — a nekik megfelelő súllyal végezzék ezt a tevé
kenységet. Különösen akkor, amikor a hulladékkezelés legnagyobb részét még a különálló le
rakóhelyeken való deponálás jelenti. A  probléma megoldását teljes egészében nem vállalhat
juk fel, mert akkor viselni kell a korábbi évtizedek felemás és rossz megoldásait is, valamint a 
politikai síkra terelődött környezetvédelem egyéb nehézségeit is, de a ránk eső szakmai részt 
igenis nekünk kell megoldani.

Ezek a feladatok úgy fognak nőni, ahogy nő szakmánk társadalmi ismertsége, elismertsé
ge és a jogszabályokban is megjelenik a földtani kutatás szükségessége.

Ehhez mindenekelőtt egységes koncepció és gyakorlat, szakmai előírások, valamint kellő 
műszaki szemlélettel rendelkező geológusok szükségeltetnek.
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Since its establishment, the Regional Geological Service of N Hungary is engaged in ac
complishing environmental tasks in the three counties of N Hungary. This activity shows a con
tinuous progress, both in dimension and methodology.

Our main task is securing the necessary geological basis for urban development, with spe
cial view to protecting geological formations and disposing wastes in a workmanlike manner. 
On the basis of the revaluation of accumulated geological knowledge we have plotted contami
nation sensitivity maps making also proposals for the settling of industrial and domestic refuse 
dumps in our region.

The geological map of the surroundings of the Ipolytarnoc fossiliferous locality has been 
finished and a great number or valuable geological treasures have become protected.

Recently, we have succeeded in trying out a proper environmental—geological research, 
finding also the way how to widen the scope of the application of geology.




