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A földtani természetvédelem a földfelszín, illet
ve az emberi tevékenység által elérhető felszín 
alatti természetes, vagy mesterségesen feltárt ob
jektumok védelmével, állapotfelmérésével, leírá
sával, ismertetésével stb. foglalkozik. A feladatok 
közül a legfontosabbak az emberi tevékenységgel 
még nem károsított természeti értékeink, vagy a 
már feltárt, karbantartott objektumok védelme. Az 
ilyen objektumok puszta megvédésén kívül szüksé
ges ezek mindenkori környezeti állapotának felmé
rése, további vizsgálatokkal való kiegészítése és a 
tudományos ismeretterjesztésbe való bevonása is.

A projekt 1992-ben vált önállóvá, bár az inté
zet különböző feladataihoz kapcsolódva már a ko
rábbi évtizedekben is figyelmet fordított a földtani 
értékek védelmére. Az új projekt legfőbb célja az 
Intézef szaktudásán, adatbázisán, hagyományain 
alapuló korszerű, a földtannal összefüggő termé
szetvédelmi tevékenység összefogása, megszerve
zése és önálló arculatának kialakítása volt. A pro
jekt egyrészt konkrét térségekben, végzett felada
tokat, másrészt szolgáltatásokat látott el. Kétéves 
időtartama alatt a projekt vezetését többen is 
ellátták: Cserny Tibor (1992), Nádor Annamária 
(1993. I—V.). Bence Géza (1993. VI—XII.).

A projekt szerteágazó feladatkörét elsősorban 
anyagi lehetőségeink határolták be. Ennek tudható 
be, hogy 1992-ben a projekt a Tatai Geológiai Múze- 

' um és a Sümegi Geológiai Oktatóbázis fenntartását, 
gazdaságos üzemeltetését és sokirányú hasznosítá
sának megszervezését tűzte ki céljának. Párhuzamo
san ezzel, cél volt a szakmai kapcsolatteremtés és 
együttműködés a Természetvédelmi Hivatallal.

A célok megvalósítása során a projekt résztvett 
a tárgykörbe illő többnapos szakmai továbbképző 
tanfolyamok, rendezvények és terepi bemutatók 
megszervezésében és lebonyolításában. Non-pro
fit jellegű vállalkozást indított a Sümegi Geológiai 
Oktatóbázison, ahol általános- és középiskolák szá
mára környezet- és természetvédelemre nevelő, 
egyhetes időtartamú, ún. „erdei Iskolákat", tá
borokat szervezett. Tata város önkormányzatával, 
a Tatai Geológiai Múzeum anyagi támogatásá
ban is megnyilvánuló, gyümölcsöző kapcsolat ala
kult ki. Az első, gazdasági szempontból kísérleti év 
tisztázta a sümegi és a tatai bázisok üzemeltetésé
nek és fenntartásának pénzügyi feltételeit. Erre a- 
iapozva elkészült a gazdasági értékelés a két bázis

Geological nature, conservation deals with 
protecting surface and subsurface objects having 
a natural or artificial outcrop! The most important 
task is the protection of those natural treasures 
that haven't yet been damaged by human activ
ity. In addition to the protection of these objects, it 
Is necessary to survey the current state of their 
environment, to carry out further analyses and 
Integrate with scientific education.

The project became independent In 1992, 
however attention was payed to the protection 
of geological values in-the frame of other tasks 
done in the Survey during the previous years. 
The main goal of the new project was to hold 
together and organize the activity of geological 
nature protection of the Survey based on its 
professional knowledge, databases and tradi
tions. The project did surveys in certain regions 
and also supplied data. During Its two years of 
operation it had several leaders: T. Cserny 
(1992), A. Nádor (January-May 1993), G, Bence 
(June-December 1993).

The multifolded activity of the project was 
restricted by finances. Therefore, the goal of the 
1992 activity was to maintain and organize the 
economic operation and diverse utilization of 
the Geological Museum at Tata and the 
Educational Centre at Sümeg. It was Intended 
also to firm the cooperation with the Office of 
Nature Protection.

Post-graduate courses, meetings and field trips 
were organized. A non-profit venture has started In 
the Educational Centre at Sümeg. One-week 
camps for primary and secondary schools were 
organized where children learned environment 
and nature protection. A fruitful cooperation has 
developed with the local authority of Tata city 
which was reflected In the sponsorship of the 
Geological Museum. The first year defined the 
financial conditions of maintaining and operating 
the Sümeg and Tata centres. Based on these 
experiences, economical calculations were 
prepared and plans were formalized to determine 
the future of these two centres. The Educational 
Centre at Sümeg had a slight deficit, so the Survey 
transferred it to Hungarian Geological Society 
in 1993. Despite the drastic reducing of staff 
and financial restraints, the Survey decided to



jövőjének meghatározása érdekében. A sümegi 
oktatóbázis szerény vesztesége miatt az intézet ve
zetősége 1993-ban a bázis kezelését és üzemelte
tését bérbe adta a Magyarhoni Földtani Társulat
nak. Az intézet a drasztikus létszámcsökkentés és a 
dologi költség-megvonások ellenére a Tatai Geo
lógiai Múzeum szerényebb körülmények közötti 
továbbüzemeltetése mellett döntött.

1993 elejétől a szakembergárdával és anyagi 
forrásokkal is megerősödött projekt szakmai tevé
kenysége megújult, színesebbé vált:

1. Felvállalta a korábbi évek egyik legsikere
sebb alapkutatási programja eredményeinek to
vábbi menedzselését, folytatta Magyarország föld
tani alapszelvényeinek és védett geológiai értéke
inek felmérését. E részfeladat keretében aktualizál
ta és véglegesítette 282 db, korábban létesített és 
részben védett, vagy védelemre javasolt földtani 
alapszelvény számítógépes nyilvántartását. Bemé
résre került 80 db újonnan javasolt alapszelvény 
koordinátája és terepbejárással reambulálva lett 
az Aggtelek—Rudabányai-hegység 50 db alap
szelvénye. Elkészült Magyarország fokozottan vé
dett barlangjainak földtani nyilvántartása Is.

2. Földtani környezetállapot felvételezése in
dult meg a Káli-medencében, mint pilot területen. 
A korlátozott méretű terepi kiegészítő állapotfel
mérést a korábbi földtani és vízföldtani adatok 
összegyűjtése és a kísérleti jellegű, földtani környe
zetállapot térképek jelkulcs tervezetének kidolgo
zása is kísérte.

3. A „Komplex földtani kutatások kiemelten 
védett körzetekben" részfeladat keretén belül a 
Hortobágyi Nemzeti Park területén feltárásra és 
kiértékelésre kerültek a földtani környezetet károsí
tó folyamatok, illetve ennek alapján javaslat ké
szült a védelmi eljárásokra. Komplex vizsgálatok és 
összefoglaló tanulmány készült a tervezett Gyur- 
gyeváci vízlépcső várható környezeti hatásairól. 
Ad hoc feladatként megkezdődött a Bereg— 
Szatmár térség mozaik tájvédelmi körzeteinek föld
tani környezetállapot felmérése.

4. A földtani természetvédelem európai hely
zetének tanulmányozására és hasznos tapasztala
tok gyűjtésére került sor a Maiverni Kongresszuson. 
Sikeres előadás keretében bemutatásra kerültek az 
intézet ilyen jellegű munkáinak eredményei is.

A projekt feladatainak megvalósítása során 
gyümölcsöző külső együttműködés volt a Magyar 
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel, a Kör
nyezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium vo
natkozó nemzeti parkjainak és környezetvédelmi 
felügyelőségeinek kollegáival, továbbá a helyi ön
kormányzatok munkatársaival, intézeten belül pe
dig a „Potenciális szennyezőforrások földtani kör
nyezetállapotának felmérése", a „Balaton régió kör
nyezetföldtani kutatása", a „Dunántúli-középhegység 
földtani térképezése" c. projektekkel, továbbá az 
Adattárral és a területi földtani szolgálatokkal.

A következő évek terveiben elsősorban a Bala- 
ton-felvidéki Nemzeti Őrökségpark területén elkez
dett munkák befejezése szerepel (Káli-medence, 
Keszthelyi- és Szigligeti-öböl).

follow the operation of the- Geological Mu
seum at Tata under moderate circumstances.

From the beginning of 1993 the project has re
ceived more financial support and researchers so 
its activity could be renewed:

1. The project utilized results of basic re
search from previous years, including the survey 
of key-sections and protected geological 
treasures of Hungary. Data of 282 protected 
objects were registered on computer. Another 
80 key-sections were suggested for protection; 
those coordinates were determined during field 
trips. 50 key-sections in the Aggtelek- 
Rudabánya Mountains were re-evaluated. A 
register of the protected caves of Hungary was 
also compiled.

2. A survey of the state of the' environment 
has started In the Káli Basin as a model 
area. The limited field work resulted in a sup
plementary survey of the state of the environ
ment. Previous geological and hydrogeological 
data of the area were also collected. There 
was an attempt to further detail the legends of 
specific maps recording the state of the envi
ronment.

3. In the frame of "Complex Geological Re
search in Protected Regions" processes harmful 
to the geoenvironment were analyzed In the 
Hortobágy National Park and suggestions were 
made for further protection. Complex analyses 
and a final report discussed the probable ef
fects of the Gyurgyevác hydroelectric station. 
Investigation of the state of the environment of 
the protected areas in the Bereg-Szatmár region 
has begun.

4. The European situation of geological nature 
protection was studied at the Malvern confer
ence, where other useful experience was also 
learned. The activities of this project were pre
sented at the conference as well.

During the work, there has been coopera
tion with the researchers of the Eötvös Loránd 
Geophysical.Institute, National Parks, Supervi
sory Authorities of Environmental Protection 
and with the employees of local authorities. 
Further cooperation included "Survey of the 
Geoenvironment of the Potential Sources of 
Contaminations', “Environmental Geological 
Investigations of the Balaton Region", 
“Geological Mapping of the Transdanubian 
Central Range", the National Geological Da
tabase and the Regional Geological Services.

During the next few years It is planned to 
finish research in the National Heritage Park of 
the Balaton Highland (Káli Basin. Keszthely and 
Szlgliget Bays).

Results from 1992—93 were documented in 
presentations at the Malvern Conference, a 
meeting of the British Geological Survey In 
Edinburgh and In three Hungarian conferences as 
well as other publications and reports.


