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A Kormány által az ENSZ 1992. évi „Környezet és fejlődés" világkonferenciájára készített 
„Nemzeti Beszámoló" megfogalmazta a hazai környezetvédelem prioritásait. E prioritások és az 
azoknak megfelelő (illetve azokat figyelembevevő) feladatok a következők:

— a vízbázisok megóvása a (további) szennyezésektől,
— a veszélyes hulladékok kezelése és biztonságos elhelyezése,
— a természetvédelem hatékonyabbá tétele,
— az épített környezet átfogó javítása és a teiepülések környezetvédelme.

Fentiek figyelembevételével a MÁFI az 1992. és 1993. évi környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos feladatait úgy alakította ki, hogy azok:

1. illeszkedjenek az intézet illetékességi körébe tartozó alaptevékenységekhez, vagyis a felszín 
alatti tér rendszeres felmérését, értékelését és az eredmények, adatok szolgáltatását jelentő fel
adatokhoz.

2. szolgáltassanak információkat az államigazgatás, a tudományos kutatások és a vállalkozá
sok számára egyaránt,

3. biztosítsák a közcélú feladatok (szakvélemények, jogszabály előkészítés és műszaki előírások) 
ellátását.



A program keretében tervezett projektekben elsősorban a környezet állapotának felmérését, 
rendszeres megismerését és a környezeti hatásvizsgálatok megalapozását jelentő geológiai kuta
tások elvégzését tűztük ki célul.

A földtani környezetállapot felmérések és értékelések kiterjedtek a nemzeti parkokra és termé
szetvédelmi területekre, a mezőgazdasági és az épített környezetre, a felszín alatti víztérre, továb- 
bá-a szennyezőforrások környezetére is.

A projektek tervezésénél figyelembe vettük az országgyűlési és kormányhatározatokban is 
megfogalmazott feladatokat egyes kiemelt régiókra, így foglalkoztunk az Alfölddel, a Balaton tér
séggel, a Dunántúli-középhegységgel, a magyarországi Duna-hatásterületekkel és a Dráva- 
völgyével is.

A feladatokat az intézet alkalmazott földtani projektjei és területi földtani szolgálatai végezték 
csökkenő pénzügyi feltételek mellett. (A feladatokhoz tartozó ráfordítás 1993-ban nominálisan is 
15%-kal volt kisebb, mint 1992-ben.)

Végül meg kell jegyezni, hogy a szűkebb értelemben vett környezeti földtani feladatok mellett 
az intézet számos más projektjében, illetve szolgáltatásában is megjelennek a környezet- és termé
szetvédelmet közvetlenül segítő feladatok.

A programvezető 1992. október 22-ig Raincsák György, 1992. október 26-tól pedig Tóth 
György volt.

*

The "International Report" prepared by the government for the United Nations Organization 
1992 World Conference, entitled "Environment and Development“ declared the priorities of 
environmental protection In Hungary. These preferences and the corresponding tasks are the 
following:

— protection o f water reserves from (further) contamination,
— hazardous waste disposal management and principles of safe storage,
— a more efficient program of nature protection,
— a global improvement of the anthropogenic environment and environmental protection of 

the settlements.

Taking into consideration the above listed principles, the Hungarian Geological Survey altered 
its environmental geological and nature protection tasks in 1992—93, so they would

1. fit the competent basic activity o f the Survey, i.e. a systematical subsurface survey, 
evaluation, interpretation and data supply,

2. provide information to state management, scientific research and private ventures,
3. perform public duties (experts' reports, preparation of legislation and technical instructions).

The aims o f the projects in the program are the surveying and systematic study o f the 
state o f the environment and the geological establishment o f environmental impact 
assessments.

The survey of the state of the geoenvironment includes the study o f the national parks and 
protected areas as well as agricultural territories and settlements, groundwaters and the environ
ment of the contaminating sources.

Tasks drawn up by the Parliament and decisions made by the government were taken into 
consideration when the research projects were compiled. The Great Hungarian Plain, the Balaton 
region, the Transdanubian Central Range and the Hungarian parts of the Danube and Dráva 
rivers have been surveyed.

Research was carried out by the different applied geological projects of the Survey and the 
Regional Geological Services under devaluating financial conditions. (The support was cut by 15% 
in 1993 of its 1992 operating budget.)

In addition to the environmental geological tasks, other research projects and provisions help 
environment and nature protection directly in the Survey.

The leader of the.program was Gy. Raincsák until October 22, 1992 and Gy. Tóth from October 
26, 1992.


